Frivilligas roll och möjligheter att bidra i krissituationer med
utgångspunkt i skogsbränderna i Ljusdals kommun sommaren 2018

Vad gjorde vi i Ljusdals kommun?
• Fönebasen: Stöd i stabsarbetet samt förläggning för
räddningstjänst i vila. Även krisstöd, första hjälpen och
frivilliga var placerade här. Frivilligsamordning,
övergripande schemaplanering och mediakontakter.
• Loos: Frivilliga brandvakter enligt rullande schema.
• Kårböle: Bränsletransporter med bas i Kårböle.
• Lassekrog: Depå med mat, dryck, underkläder etc. för
räddningsarbetare.
• Färila: Stöd med mathantering för räddningstjänst och
andra aktiva i släckningsarbetet (packade matlådor,
serverade mat i skolmatsalen).
• Natturer i flera av de drabbade brandområdena.

14 juli – 9 augusti 2018
- 6 insatsplatser
- 30-35 grader varje dag
- 667 frivilliga (som mest
250/dygn)
- per dygn packades ca
1300 matlådor/måltid
som del av insatsen

• Under Röda Korsets paraply fanns flera olika kategorier av frivilliga – redan aktiva röda korsare,
spontanfrivilliga, bilkåren, lottakåren samt några från hemvärnet (ej uttagna i brandbekämpning)
• Första hjälpare och krisstödjare kom via Röda korsets krisstab till oss och hade basen på Föne, men åkte
runt bland enheter och evakuerade.
• Röda korsets företagspartner hjälpte oss med sängar, sänglinne, kuddar, täcken, handdukar, dryck,
sjukvårdsmaterial, solskydd, arbetsbyxor, arbetsskor, handskar, munskydd, vikkåsor, sporkar med mera –
totalt kom det in företagsgåvor från Röda Korsets partner till ett värde av cirka 2 miljoner kronor (avseende
Sverige).
• När störst antal räddningstjänstpersonal var i aktiv tjänst hade vi 150 sängplatser på Fönebasen.
• Efter avslutad insats tar efterarbetet vid – exempel på uppgifter efter avslutad insats - avveckling av alla
insatsplatser, fördelning av överblivna gåvor, återställande av insatsplatser, hantera frågor från
länsstyrelsen och verifiering av ersättningsanspråk.

Film 2 - tidslinje

Framgångsfaktorer
• Lokalkännedom.
• MSB:s mandat att samordna frivilliga.
• Fungerande företagssamarbeten –
vi fick det vi behövde och inte det vi inte hade
behov av.
• Prioriteringar som accepterades.
• Vi skapade insatserna tillsammans och utifrån
behoven.
• Bra samarbete med lokal räddningstjänst, kommunen
i det praktiska arbetet (till exempel lån av bilar från bilpoolen)
och efter lite inköringsproblematik länsstyrelsen.
• Personliga kontaktnät
• Hållbarhet så långt det gick – ex sporkar och kåsor i skogen

Utmaningar
• Stort och utspritt geografiskt område
• Införandet av funktionstelefoner och inte privata
mobilnummer som upphörde som kontaktvägar
vid paus från insatsen
• Många olika kontaktvägar
• Få stopp på felaktig informationsspridning
• Schemaläggning – hur tar man bäst tillvara respektive
kompetens
• Personliga och känslomässiga band till evakuerade
personer och platser
• Sömnbrist
• Att hantera en utopi – antalet frivilliga
• Konflikter inom gruppen och med andra aktörer
• Ansvarsfördelning – live på en gång; vem gör vad?

Vad hände sen med överblivet material?
Alla gåvor som kom via Röda korsets partners har använts på olika sätt:
- Sängar har lagrats i ett kommunägt förråd (för att finnas till hands om nya kriser uppstår)
- Dryck, arbetsbyxor, handskar, munskydd, skor med stålhätta och frystorkad mat kördes till
Kårböle för att användas under eftersläckningsarbetet.
- Dryck och hårdbröd har fraktats till fritidsgårdar i kommunen.
- Havregryn och mjölkalternativ (sojadryck, koksosdryck och liknande) har skänkts till
kommunens centralkök.
- Bidrag i form av pengar som kom in till Röda korset lokalt har avsatts till arbetet med en aktiv
krisberedskapsplan.

Spännande

Jag gör vad jag kan!

Tillsammans

Så mycket vi kan
om vi jobbar mot
samma mål
Får vi inte vara på Fönebasen
kommer vi inte tillbaka
Kan jag göra något mer?

Tänk att 40 års träning i Röda korset
kunde falla på plats och bli något så
bra!

Annorlunda
semester
Positiv trötthet

