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En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F
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RäddSam  F är ett samarbets-
organ för 13 kommuner i Jön-
köpings län och Ydre kommun 
i Östergötlands län samt SOS 
Alarm. 

Aneby blåljushus invigt
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Ledare

JOHAN NILSSON

RÄDDNINGSCHEF

GISLAVED-GNOSJÖ

För att utvecklas krävs en  
psykologisk trygghet.

Att utvecklas som person kostar sällan 
något mer än nyfikenhet och mod. 
För att utvecklas i en grupp krävs det att 
det finns en psykologisk trygghet. 
Under det senaste Räddningschefsmötet 
berättade flera av mina kolleger att de 
rekryterat många nya medarbetare eller 
hittat andra samarbetsformer för att 
täcka beredskapen. Det är glädjande, 
men vårt fokus nu behöver vara att 
behålla alla medarbetare i våra organ-
isationer. En helt avgörande del i det 
arbetet behöver var och en av oss hjälpa 
till med. Nämligen att skapa en psykolo-
gisk trygghet i varje lag och organisation. 

PSYKOLOGISK TRYGGHET
Psykologisk trygghet är en term inom 
grupp- och organisationslära som 
beskriver klimatet i en grupp eller organ-
isation. Tryggheten uppkommer när det 
finns tillit och respekt mellan människor, 
vilket gör att alla är bekväma med att 
bidra med sina resurser fullt ut . I prak-
tiken innebär det att den som bjuder på 
sina brister, svagheter eller okunskap 
ska göra det utan att känna en oro för 
att det ska användas mot en senare. 
Det måste också finnas en nyfikenhet 
att utveckla sig själv genom att be om 
och ge feedback. Detta innebär att det 
stundtals är jobbigt att gå utanför sin 
komfortzon för att kunna utvecklas. För 
att klara det krävs mod och uthållighet. 

SÄTT ATT UTVECKLAS
Ett sätt att göra detta på är att
• Se till att ingen ska känna olust inför 

att berätta om misstag. Den som 
känner att den inte tappar ansiktet 
eller får kommentarer i efterhand 
kommer att våga bjuda på sina tan-
kar och svagheter.

• Var nyfiken och undvik att värdera 
något som negativt. Lägg fokus på 
utveckling av insatsen, övningen, 
tillsynen, kommunikationen eller det 
som ni gjort, inte individuella mis-
stag.

• Skippa syndabocksletandet. 
Fokusera på att hitta lösningar. 

• Be om feedback för att kunna ut-
vecklas. Om vi analyserar hur vi 
gjorde vår uppgift tillsammans med 
andra kommer vi att utvecklas. An-
nars gör vi samma sak om och om 
igen utan att bli bättre.

Principen gäller såväl på deltidsstationen 
som hela RäddSam F. Om vi alla bjuder 
på våra egna erfarenheter och lärdomar 
kommer vi utveckla både det operativa 
och förebyggande arbetet. Erfarenheter 
i denna tidning är ett sätt att öka nivån 
på vår gemensamma psykologiska tryg-
ghet och därmed blir vi ännu bättre på 
att stödja och hjälpa Greta.
Hitta det som kan bli bättre, rapportera 
det till ansvariga och kom med förslag. 
De som bjuder på sina misstag kommer 
att vinna i längden. Det är inte alltid 
lätt, men det är utveck-
lande!
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Samverkan

Under våren 2019 genomförs 
utbildning för utryckningspersonal 
inom F-Samverkan om pågående 
dödligt våld (PDV) och terror. 

Cirka 450 personer från länets blåljusper-
sonal så som brandbefäl, sjukvårdsper-
sonal och SOS-operatörer går igenom 
utbildningen.
Utbildningarna har varit fördelade över 
länet och hållits på brandstationerna i 
Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Målsättningen är att personal inom F-sam-
verkan ska få en ökad mental förberedelse 
för PDV/terrorhändelser.
Personal från de olika blåljusorganisa-

tioner inom länet har deltagit i det 
länsgemensamma arbetet att ta fram 
utbildningskonceptet som bygger på 
den nationella vägledningen som public-
erades 2018 av MSB.
Mer arbete kommer genomföras 
framöver avseende att se över behov 
av materiel, rutiner, riktlinjer, arbetssätt 
och ytterligare fördjupad utbildning och 
övning.
 

DANIEL MOBERG

RÄDDSAM F-SKOLAN

Utbildning i pågående dödligt våld
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Utbildning

MARTIN TROFAST

INSATSLEDARE / ÖVNINGSANSVARIG

HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Just precis, hur tänker vi nu? Det 
skall vi ta reda på! 
För att stärka vår förmåga mot 
kemikalieolyckor har vi under de 
två senaste veckorna fokuserat 
på kemövningar. 

Två tisdagar på raken har vi genomfört 
"Lärande insatsövningar" med personal 
från stn 4000. Grund för övningen har 
varit kårövning för vår deltidspersonal, 
IB, BI, IL, SL och tjänstgörande vaktlag 
och ambulanspersonal som genomfört 
övningen ihop med representanter från 
Feralco AB och Hagens Åkeri AB. Ett 
mycket lyckat samarbete som mynnat 
ut i väldigt god organisationsförståelse 
och vad vi kan förvänta oss av varandra 
under samverkan vid skarp händelse.
Ett axplock från uttalad målsättning för 
övningen var att få till stärkt förmåga 
kring metod och taktikval vid dessa 
typer av händelser, en bra befälsövning 
där alla befäl får öva fullt ut i sina roller 
samt att bygga nära relationer med de 
företag och aktörer som verkar inom 
vårt upptagningsområde.
När vår personal tar emot larmet, för-
bereder sig för insats och genomför till-
delade arbetsuppgifter så ser vi överlag 
ett mycket lyckat resultat:
- Vi riskbedömmer händelsen, kommer 
rätt på den och knyter snabbt till oss ak-
tören på skadeplats för att få hjälp med 
deras expertkompetens.
-Vi får snabbt till en livräddande insats 
med följande personsanering i rätt zon.
-Vi ser till att uttala och märka ut zonin-

delning med tillhörande skyddsnivå.
-Vi genomför kemdykning utifrån förvän-
tad förmåga.
-Vi "fryser" läget genom att få under 
något under utsläppet för att samla upp 
och direkt startar diskussionen med 
företaget om hur vi går vidare i nästa 
steg, både vad gäller överpumpning 
samt konsekvensen och omhänderta-
gandet av den mängd vätska som redan 
runnit ut.
-Befälen får till bra ledningsmöten med 
många aktörer inbjudna så att rätt 
information når ut i organisationen 
samt skapar en tydlig bild av vad som är 
Målet Med Insatsen.
Efter den "Lärande insatsövningen" sam-
lades vi för att gemensamt utvärdera 
vår egen insats med mycket bra diskus-
sioner som följd. Därefter delade vi upp 
oss i olika grupper och genomförde 
stationsvis rundvandringar och övnin-
gar på Feralco AB. Vi fördjupade oss i 
materialet på vår kemutrustningsenhet, 
vi tittade på de kritiska punkterna vid 
lossning/lastning av saltsyran samt vad 
vi förväntas göra först på plats och vi fick 
till mycket bra diskussioner mellan alla 
inblandade aktörer som vi garanterat 
kommer att ha nytta av framöver! Allt 
kommer att sammanfattas i text för att 
senare presenteras i ett gemensamt 
möte alla aktörer emellan för att titta 
närmare på vad varje enskild verksam-
het kan förbättra utifrån vad som fram-
kommit under övningen.

Övningsscenario:  
En truck har kört in i en tankvagn fullastad med saltsyra, kraftigt läckage från vag-
nen och en person ligger kvar i utsläppet! Hur tänker vi nu?
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Brandutredning

Byggnaden är en äldre tvåvånings-
byggnad utförd av trä. Invändiga 
ytskikt är av brännbart material. 
I byggnaden finns tre lägenheter. 
Den boende i den brandskadade 
ägenheten har ett kommunalt 
trygghetslarm anslutet till en 
larmcentral. 

Trygghetslarm fungerar så att brukaren, 
oftast, har en larmknapp i ett armband. 
Intryckt larmknapp larmar via en så kallad 
larmtelefon till en larmcentral. Beroende 
på var larmtelefonen är placerad i lägen-
heten, så kan brukaren tala med larm-
centralen vid ett larm. När larmcentralen 
får in ett larm från en brukare, kontaktar 
larmcentralen hemtjänsten via SMS och 
hemtjänstpersonalen tar sig till bruk-
aren. I det fall en brukare bedömts ha ett 
riskbeteende avseende brand, så ansluts 
en rökdetektor till trygghetslarmet. När 
rökdetektorn utlöser får larmcentralen 
för trygghetslarmet indikation på att den 
löst och kan ringa ett servicenummer till 
SOSAlarm. SOSAlarm i sin tur följer en 
uppställd larmplan. Det finns i nuläget fem 
brukare i Värnamo kommun med denna 
bedömning. För brukare som inte bedöms 
ha riskbeteende ser personalen som mon-
terar trygghetslarmet till att brukaren får 
en ”vanlig” brandvarnare.

OLYCKSFÖRLOPP 
Sent på kvällen uppstår en brand bredvid 
den aktuella brukarens säng. Brukaren 
larmar via sitt trygghetslarm och Larm-
centralen för trygghetslarmet tar emot 
larmet. Operatören hör en brandvarnare 
som larmar och frågar brukaren om varför 
brandvarnaren larmar. Operatören får in-
get tydligt svar och larmar då Larmteamet. 
Larmteamet tar sig skyndsamt till ad-
ressen. Larmteamet har en framkörnings-
tid på mindre än tio minuter. Under tiden 
larmar brukaren igen och vill ha hjälp att 
få tyst på brandvarnaren. Fortfarande får 
operatören inget svar på om det brinner i 
lägenheten. Operatören ringer då till bru-
karens mobiltelefon, men får inget svar. 
När Larmteamet anländer är lägenheten 
rökfylld och de ringer 112. 

RÖKFYLLD LÄGENHET
På grund av röken kan hemtjänstper-
sonalen inte ta sig in i lägenheten och 
undsätta brukaren. Man påbörjar att 
varna de övriga boende i byggnaden. När 
Räddningstjänsten anländer hämtar rök-
dykarna ut brukaren, som förs till sjukhus 
för rökskador. Räddningstjänsten släcker 
en mindre brand invid sängen, därefter 
ventilerar de lägenheten. 

ERFARENHETER
Brandvarnare räddar liv.
Rutinen att Värnamo kommuns personal 
som monterar trygghetslarmen ska säk-
erställa att brukaren har en fungerande 
brandvarnare har fungerat som tänkt.
Genom att brukaren inte kunde förmedla 
till larmcentralen om läget, fick oper-
atören inte klart för sig att det faktiskt 
brann i lägenheten.
I och med att larmcentralen för trygghet-
slarmet inte kan bekräfta att det brinner/
är rök i lägenheten tar SOSAlarm inte 
emot larmet som ett nödläge.
Genom att hemtjänstpersonalen var 
snabbt på plats fick brukaren endast lät-
tare rökskador.
I och med att lägenheten var rökfylld 
och hemtjänstpersonalen inte såg någon 
brand kunde de varken undsätta bruk-
aren eller göra en släckinsats.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Värnamo kommun tar beslut om att 
utöka kriterierna för när en brukare ska 
få brandvarnare ansluten till trygghet-
slarmet, så att fler brukare får brandvar-
nare ansluten till trygghetslarmet. Vär-
namo kommun tar beslut om att brukare 
som har hög risk för brand erbjuds någon 
form av automatisk släckanläggning. 
Värnamo kommun undersöker möjlighet-
en att ansluta en armbandslarmknapp 
med mikrofon till trygghetslarmet. 
SOSAlarm öppnar upp för att andra larm-
centraler som hanterar trygghetslarm får 
ringa 112.

Trygghetslarm - brand i lägenhet

PÄR LILJEKVIST

STF RÄDDNINGSCHEF

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄRNAMO



6 Nr 1  2019Plankan

 

Aktuellt

Nu har vi lagt till och larmar dykare från 
Borås på alla drunknings-larmplaner 
samt båtolycka i både kommunalt och 
statligt vatten i Jönköping, Habo och 
Mullsjö kommun. Det är en följd av det 
avtal som vi tidigare tecknat och in-
formerat om.
Under våren ska någon av Jönköpings 
fridykarinstruktörer vara med på 
övning i Borås för att ta hem infor-
mation kring deras arbetssätt så vårt 
samarbete fungerar så bra som möjligt, 
förhoppningsvis utmynnar det också i 
någon samövning. 
Dykbil 252-1160. telnr 070-533 81. 
Spara gärna ned i er telefon då de gärna 
vill ha kontakt innan framkomst för att 
snabbt komma igång när de är framme.
Kontaktuppgifterna finns under G:\RTJ\
Operativ\Samband och telefoni\Länsge-
mensam

JERKER STUREDAHL

BRANDMÄSTARE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING

Larmplaner drunkning
JÖNKÖPING, HABO, MULLSJÖ
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Under hösten genomfördes vid 
samtliga räddningsstationer i 
Jönköping, Habo, Mullsjö och 
Vaggeryds kommuner utbild-
ning i handhavande av LUCAS. 

LUCAS är ett bröstkompressionssystem 
som ger en effektivare blodgenom-
strömning vid HLR. Denna ha inköpts 
av Regionen till ambulanssjukvården. 
Tidigare system, Autopuls, kommer allt 
eftersom att utgå.
Målet med LUCAS-utbildningen var att 
ge samtlig brandpersonal en grundläg-
gande utbildning i handhavandet för 
att kunna assistera ambulansen vid ett 
eventuellt hjärtstopp. Enligt larmplan 
larmas två ambulanser vid hjärtstopp, 
men initialt är det inte alltid möjligt 
utifrån tillgänglighet av ambulanser 
vid larmtillfället att två kan utlarmas 
omgående. 
Utbildningen kunde genomföras tack 
vare god samverkan med Birgitta 
Johansson på Stryker som välvilligt 
ställde en LUCAS 2 till förfogande för 
att kunna genomföra utbildningen. 
Detta uppskattades stort.

ULF LINDEBERG

SJUKVÅRDSLÄRARE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING

Utbildning i  
LUCAS  
kompressions-
system

Ulf Lindeberg och LUCAS.

Utbildning
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Aktuellt

Att styra och leda till en räddnings-
tjänst för alla

Ingen Lucia när chefer och per-
sonalansvariga inom RäddSam 
F bjöds på en inspirationsdag i 
Nässjö den 13 december, men 
väl flera ljus i hur vi kan gå från 
ord till handling när det gäller 
jämlikhet och integration inom 
räddningstjänst. 

Räddningstjänst ska förhindra alla typer 
av olyckor och erbjuda ett likvärdigt 
skydd för alla invånare. För att klara up-
pdraget måste vi rekrytera bredare och 
tydligare analysera verksamheten. Jäm-
ställdhet och mångfald ska vara självklara 
mål, liksom i andra politiskt styrda 
områden. Av den anledningen bjöd MSB 
tillsammans med Nätverket Jämställd 
Räddningstjänst, SKL och Höglandets 
räddningstjänstförbund (HRF) in till ett 
seminarium kring dessa frågor.

FÖRELÄSNINGAR
Uppslutningen i Nässjö var god och 
åhörarna fick lyssna till fem olika ta-
lare. Först ut var Magnus Wallin, 
räddningschef i Norrtälje kommun, som 
arbetat framgångsrikt med rekryter-
ing av brandmän till deltidsstationer. 
Norrtälje räddningstjänst har ökat sin 
uppmärksamhet mot företagen som 
”lånar ut hjältar” samt har framgångsrikt 
fått kvinnor att vilja arbeta som brand-
män. Förändringen har skett genom att 
rekryteringsarbetet har varit en mer 
lösningsorienterad rekrytering istäl-
let för som tidigare, sätta upp ett antal 
kriterier, som kan avskräcka de som är 
intresserade av yrket.

HEMMATRÄFFAR
Imran Khani, Räddningstjänsten Syd, 
arbetar med integration och presenter-
ade ett projekt kallat ”Hemmaträffar”, 
för ökad trygghet och kunskapsutbyte. 
Projektet vänder sig till kvinnor med be-
gränsade svenskkunskaper och går ut på 

att man bjuder hem ett gäng vänner och 
tillsammans med en kvinnlig represent-
ant från räddningstjänsten pratar kring 
trygghet, säkerhet och brandskydd. 
Ulrika Jansson, doktor i arbetsveten-
skap, berättade om sina studier kring 
räddningstjänst och chefers och politik-
ers uppfattningar och om varför det går 
trögt att driva igenom förändringar. 
Efter lunch talade Viggo Lundberg, 
brandman inom Södertörns brandförs-
varsförbund, kring olycksstatistik. Män 
är överrepresenterade i så gott som alla 
olyckor. Kan räddningstjänsten använda 
sig av denna kunskap i sitt olycksföre-
byggande arbete?

SFI - RÄDDNINGSTJÄNST
Sist ut var vår egen Richard Lindqvist, 
HRF, som berättade på ett inspirerande 
sätt om HRFs projekt ”SFI med räddning-
stjänstinriktning” där Richard har varit 
projektsamordnare. Ett av målen med 
projektet var att på sikt ha en ar-
betsplats som speglar samhället utifrån 
ett mångfaldsperspektiv. Projektet 
startade hösten 2016 med 8 nyanlända 
som fick möjlighet att lära sig dels sven-
ska genom SFI och dels följa arbetet på 
en brandstation. 5 av 8 blev godkända 
på en preparandutbildning, detta skedde 
på 4,5 månader. Fortsättningen blev att 
två av de åtta traineebrandmännen har 
fått en projektanställning på HRF. Under 
vintern har Feras och Abdumalek påbör-
jat sin GRIB-utbildning. Richard beskrev 
sitt engagemang och avslutade med:
- Det finns så väldigt många fina 
ord kring mångfald, men för mig handlar 
mångfald kort och gott om att tillvarata 
varandras olikheter och kompetenser 
och att se dem som en styrka och till-
gång och på detta sätt kunna bredda up-
pdraget och höja den operativa förmå-
gan.
Dagen avslutades med workshops på 
temat att kunna attrahera, rekrytera och 
behålla sin personal. 
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Aktuellt

Mångfald berikar, ökar förståelse 
och ger kunskap för olika kultu-
rer och skapar utvecklingsmöjlig-
heter inom en verksamhet. Det 
handlar om att förstå, värdesätta 
och tillvarata individers olikheter 
och på detta sätt kan vi bredda 
uppdraget och höja den opera-
tiva förmågan. 

Min åsikt är att alla måste hjälpa till 
och bidra i arbetet kring mångfald. Det 
är lätt att prata mångfald, men arbetet 
kommer inte göras självmant. Det gäller 
att få verkstad och att arbeta aktivt på 
arbetsplatsen och att få alla att förstå 
varför vi gör det. 

INTEGRATION
Det pratas mycket om integration i 
samhället, men som jag ser det räcker 

inte det. En person anses integrerad när 
denne har börjat studera eller fått arbete, 
samt har bostad ordnad.  
Min tanke är att vi inte kan släppa där, 
utan vi måste hjälpas åt att inkludera. 
Inkludering för mig är att våra nyanlända 
vänner känner att de är en del av sam-
hället och att de bidrar till samhällsge-
menskap och utveckling. Detta innefattar 
etablerande av sociala kontakter, nätverk 
och en meningsfull fritid.  Detta tror jag 
ställer höga krav på oss som organisation 
och medför kanske att vi behöver anpas-
sa vårt arbets- och förhållningssätt.  
Räddningstjänsten står på första trapp-
steget i arbetet kring mångfald. Jag ser 
en resa framför oss som vi behöver göra 
tillsammans.

RICHARD LINDQVIST

HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Richard Lindqvist 
Integrationsprojektet HRF
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Brandskyddsföreningen Jönköpings län

Brandskyddsföreningen  
Jönköpings län har startat både 
ett facebookonto och ett insta-
gramkonto och i dagarna har vi 
även lanserat ett nytt US, utbild-
ningsstöd. 

SOCIALA MEDIER
Sök upp, följ och dela så att vi kan sprida 
viktig information kring brandsäkerhet 
och förebyggande kunskap!

NYTT US
Under våren har ett nytt utbildningsstöd 
sett dagens ljus och kommer att vara 
tillgängligt för samtliga räddningstjän-
ster inom RäddSam F. Ett stöd som är 
lättanvänt för både administratörer och 
instruktörer och som kommer att under-
lätta administration, fakturahantering 
och statistikinsamling.
Flera räddningstjänster är redan i gång 
och anledningen till nytt stöd är att det 
"gamla" i fortsättningen enbart kommer 
att användas till Brandskyddsförenin-
gen Sveriges egna utbildningar, dvs 
Självskydd, Heta, Upp i rök, Egensotning, 
Anläggningsskötare mfl. 

Brandskyddsföreningen i länet 

Är det någon som saknar inloggning-
suppgifter, lathund eller har frågor så 
hör av er till Hanna Pennheim eller Mia 
Boqvist i Jönköping.
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Samverkan

Trygghetsservice ingår i Värnamo 
Räddningstjänsts förebyggande 
verksamhet.

- Vi har tillhört räddningstjänsten sedan 
september -15, berättar Anette Carlsson, 
larmadministratör på Trygghetsservice. 
Tidigare tillhörde Trygghetsservice Om-
sorgsförvaltningen, vilket de fortfarande 
jobbar gentemot. 
- Det är från dem vi får beslut och beställ-
ningar, säger Anette.

TRYGGHETSSERVICE
Trygghetsservice uppgifter är att adminis-

Trygghetsservice i Värnamo

Anette Carlsson och  
Nina Walfridsson arbetar med  
trygghet i Värnamo kommun och 
tillhör räddningstjänsten.

trera och montera/demontera trygghet-
slarm och digitala lås i ordinärt boende. 
Digitalt lås innebär att personalen låser/
låser upp brukarens dörr med en hjälp av 
en app i mobiltelefonen. Man åtgärdar ev 
problem och övrigt som kan uppkomma.
- Till trygghetslarmen kan vi även sam-
mankoppla dörrlarm, rörelselarm, brand-
varnare och nattkamera om behov finns. 
Vi utför dagliga kontroller av listor över 
trygghetslarmen och deras tillbehör, så 
de fungerar som de skall.
I nuläget finns ca 800 trygghetslarm ute i 
ordinärt boende i Värnamo Kommun.
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Räddningsplankan besöker

Aneby nya Blåljushus

Vi besöker 
Aneby

EN DEL AV RÄDDSAM F

22 februari invigdes Aneby kom-
muns nya Blåljushus. Huset är på 
1300 kvadratmeter samt har ett 
intilliggande förråd på 100 kva-
dratmeter. Stationen har 6 stora 
portar samt tvätthall och på ga-
veln 4 småbilsgarage. Den 6 april 
är allmänheten välkommen att 
beskåda sin nya brandstation.

På taket sitter solceller med 33 kilo-
watts effekt. Aneby kommuns policy är 
att utrusta sina lokaler som byggs med 
detta. Huset kan även försörjas med 
hjälp av reservkraft – om krisen skulle 
komma. I närheten av huset finns en 
lokal övningsplats för brandmännens 
veckoövningar.

SAMVERKAN BLÅLJUS
Huset inrymmer, förutom sedvanlig hall 
för utryckningsfordon, även ett gym 
samt omklädningsrum och duschar 
för män och kvinnor, lager/teknikrum, 
5 kontor, kök/lounge med sittplatser, 
modern utbildningssal där MSB stöt-
tat samt rum och utrymme för Polis 
och ambulans. Dessa verksamheter har 

skrivit femårsavtal och polisen har redan 
kommit på plats.

FRISKA BRANDMÄN
- samband med planeringen och byg-
gandet av Blåljushuset har vi utgått från 
konceptet ”Friska brandmän”, berättar 
Anebys räddningschef Bo Christensson.
Konceptet bygger på att försöka avläg-
sna skadliga ämnen och som kan fastna 
på brandkläder och material i samband 
med ex en brand, på ett så säkert sätt 
som möjligt. I Blåjushuset har man 
därför installerat en barriärtvättmaskin 
i tvättstugan. Man lägger in den förore-
nade tvätten på ena sidan och tar ut den 
rena i rummet bredvid. Tvättmaskinen 
har alltså två öppningar. Även material 
o.d. lämnas tidigt i kedjan.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Aneby räddningstjänst har 4 personer 
anställda på heltid och styrkan arbetar 
som deltidsbrandmän. Målet är att 
lagen ska arbeta 2+5, just nu är det dock 
1 styrkeledare och 6 brandmän i lagen. 
Lagen är full styrka, men flera är under 
utbildning. De fyra heltidsanställda är 
förutom räddningschefen, Stf räddning-
schef Tobias Arvåsen, nyanställda utbild-
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ningsansvarig brandman Mikael Fyhr som 
ansvarar för utbildningsverksamheten 
samt Beredskaps- och säkerhetssamord-
naren Fredrik Persson. Mikael är för övrigt 
deltidsstyrkeledare men mångårig erfar-
enhet.

FORDON
Fordonsparken för utryckning består av en 
släck/räddningsbil, en tankbil, terrängbil 
Unimog, en Vw Amarok för mindre upp-
drag och IVPA-larm samt IL bil Volvo Xc 60, 
en båt, ATV med släp samt 2 motorspru-
tor. Dessutom finns några servicefordon, 
en Vw transporter, samt en Vw Golf.

Michael Wirestam, Samhällsbyggnadschef, Beata Allen , kommunalråd och Bo Christensson, Räddningschef 
inviger nya Blåljushuset. Fotograf Tobias Marbenius

Mikael Fyhr, Utbildningsansvarig på 
räddningstjänsten i Aneby.
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Säker arbetsplats

Aktuellt

När LSO-insatsen är avslutad vid 
alla olyckor och saneringar på 
statliga vägar har vi rätt att  
besluta om ”Säker arbetsplats”.

Det nya avtalet anger att åtgärder för 
att skapa säker arbetsplats t. ex. i vän-
tan på, och under bärgning, genom-
förs på uppdrag av Trafikverket och att 
Trafikverket betalar oss för att stå med 
våra bilar på vägen och upprätthålla en 
säker arbetsplats. Om prognosen på 
insatsen är lång bör Räddningstjänstens 
fordon ersättas med Trafikverkets TMA-
fordon.

GEMENSAM RIKTLINJE
En gemensam riktlinje för när vi avslutar 
LSO-insatsen är då ambulansen lämnar 
skadeplatsen med de skadade alterna-
tivt meddelar att ingen kommer att föras 
till sjukhus.  
Viktigt att utöver registreringsnummer 

meddela SOS-operatör eller IB att Säker 
arbetsplats påbörjas och fortsatt arbete 
är då debiterbart. 

OPHELIA
I restvärderapporten (Ophelia) ska 
mantimmarna för säker arbetsplats 
respektive sanering redovisas i text 
under fliken ”Övrigt” men räknas sam-
man under fliken ”Ersättning”. Fordon 
som tas ut speciellt för saneringsarbetet 
ersätts med ”Specialfordonsersättning” 
och kilometerersättning medan fordon 
som larmats ut och använts under LSO-
insatsen ingår i grundersättningen. 
Händelser på statliga vägar utan 
föregående LSO-insats såsom saner-
ing, träd över väg, motorhaveri, däck-
byte etc. är debiterbara från start 
med mantimmar, grundersättning och 
specialfordonsersättning med kilome-
terersättning.

JERKER STUREDAHL

BRANDMÄSTARE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Krisberedskapsveckan 2019
2019 genomförs kampanjen för 
tredje året i rad och då under 
vecka 19, den 6-12 maj. 

Krisberedskapsveckan är en årlig infor-
mationskampanj som ska öka människors 
beredskap inför samhällskriser, ytterst 
krig. Kommunerna är huvudaktörer i 
kampanjen och genomför olika aktiviteter 
riktade till invånarna under veckan. 

ÖKAT INTRESSE
MSB ser ett ökat intresse för kampanjen, 
både från kommuner, branschorganisa-
tioner, näringsliv och medier. Broschyren 
Om krisen eller kriget kommer fick stor 
uppmärksamhet och lyckades sätta fokus 
på människors beredskap inför kris och 
krig, men också på människor som en vik-
tig resurs för vår gemensamma säkerhet 
och beredskap.

SAMVERKA
MSB har initierat Krisberedskapsveckan 
som genomfördes för första gången 2017. 
Även om kommunerna är huvudaktörer i 
kampanjen uppmanar MSB kommunerna 
att samverka med andra aktörer under 
veckan, exempelvis det lokala näringslivet, 
frivilligorganisationer, branschorganisa-
tioner och myndigheter i kommunen och 
länet. Tanken är att kampanjen ska växa 
med tiden och engagera allt fler aktörer i 
samhället.

MÅL MED KRISBEREDSKAPS-
VECKAN ÄR ATT:
• fler privatpersoner reflekterar över hur 
de kan lösa vardagen vid en samhällskris 
(kris och krig)
• fler privatpersoner skaffar sig en hem-
beredskap
• den lokala riskkommunikationen ut-
vecklas.

MSB STÖDJER
MSB erbjuder alla som vill delta i Kris-
beredskapsveckan ett kampanjmaterial 
(roll-ups, affischer, annonser, flaggor med 
mera) i form av färdiga tryckfiler som 
finns här på msb.se. Kampanjens huvud-
budskap är: Vad skulle du göra om din 
vardag vändes upp och ner?  
Huvudbudskapet liksom den grafiska pro-
filen har varit de samma sedan starten. 
2018 satsade MSB särskilt på att få med 
skolorna i kampanjen genom att ta fram 
ett särskilt kampanjmaterial till landets 
högstadieelever.   

BROSCHYREN
I anslutning till kampanjen 2018 skickade 
MSB ut broschyren Om krisen eller kriget 
kommer med information om tänkbara 
hot mot samhället och vårt land, hur 
olika kriser kan påverka oss, men fram-
förallt hur människor kan förbereda sig 
för att kunna hantera en allvarlig hän-
delse så bra som möjligt.

#KRISBEREDSKAPSVECKAN
Använd hashtag #Krisberedskapsveckan 
för kommunikation om veckan. 

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDS 

Aktuellt
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Vill du ha ett eget nummer av  
Räddningsplankan? 
Mejla till; maria.boqvist@jonkoping.se

Kom ihåg att gå in på RäddSam F:s hemsida 
och se vilka utbildningar som finns! 
http://raddsamf.se/skolan/

Rekryteringsfilm
RäddSam F har producerat en film för 
rekrytering av deltidsbrandmän. Filmen 
är tänkt för sociala medier som facebook 
och Instagram, eller ex butiksTV och finns i 
två varianter, en på ca 30 sekunder och en 
någoth längre.  
Samtliga räddningschefer inom RäddSam 
F har fått filmen samt en liten manual och 
först ut att använda den var HRF.
Anna och Oscar, båda deltidsbrandmän 
inom RäddSam F, medverkar på filmen. 
Stort tack för er medverkan!
Fritt att använda inom RäddSam F!

RäddSam F har fått en uppfräschning av mallar för PowerPoint, Word 
och Excel och dessa finns på RäddSam Fs hemsida. 
Typsnitt att använda är Calibri och används mallarna, blir typsnitt, storlek och färger rätt 
(i excel färgerna i diagramen).

Mallar finns i word (färg+s/v) i rutin samt tomt dokument, excel samt powerpoint.
Rubrik: Calibri Light 28
Rubrik 1: Calibri Light 16
Rubrik 2: Calibri Light 13
Rubrik 3: Calibri Light 12
Brödtext. Calibri 11

FÄRGKODER
Mörkare grön Ljusare grön Gul
R 80  R 153  R 255
G 170  G 204  G 199
B 66  B 0  B 378


