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Sammanfattning
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 ledde till en omfattande räddningsinsats 
och blev den största samverkansinsatsen på svensk mark sedan det nuvarande krisbe-
redskapssystemet infördes. Syftet med rapporten är att, utifrån ett krisberedskapsper-
spektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk 
undersökning. Utvärderingen är skriven av Försvarshögskolan/Crismart på uppdrag av 
Sala kommun, genom Länsstyrelsen i Västmanlands län. Utvärderingen har främst ba-
serats på skriftlig och muntlig information från Sala kommun som har erhållits genom 
processledning, intervjuer och dokumentanalys. Huvudfrågan har varit hur kommunen 
kan lära och utvecklas av händelsen och utvärderingen ger exempel på inom vilka om-
råden kommunen bör utveckla sin verksamhet samt inom vilka områden det finns goda 
exempel på beslutsfattande och agerande.

Skogsbranden i Västmanland startade den 31 juli 2014. Sala kommuns vice ordförande 
i kommunstyrelsen uppmärksammade branden på sociala medier och tillsammans med 
kommunen fattades ett beslut om att löpande kontakt skulle ske med räddningsledaren 
från Sala-Hebys Räddningstjänst. I takt med att skogsbrandens spridning började kom-
munen betrakta branden som en extraordinär händelse. Ett informellt beslut fattades 
om att aktivera Sala kommuns krisledningsnämnd i samråd med räddningsledaren. Sala 
kommun beslutade även att öppna ett kontaktcenter dit oroliga medborgare kunde ringa 
samt ett kriscenter för drabbade kommuninvånare. Åtgärderna var början på Sala kom-
muns inblandning i den största (räddnings)insatsen i Sverige i moden tid.

Det finns några områden där Sala kommun kan lära och utvecklas av skogsbranden. Till-
vägagångsätt för hur krisledningsnämnden ska aktiveras är något som Sala kommun kan 
dra lärdomar om. Krisledningsnämndens aktiverandes via ett informellt beslut tillsam-
mans med kommunchefen och räddningsledaren då kommunen ansåg att branden hade 
kapacitet att hota kommunal verksamhet och befolkning. Ett beslut om att aktivera kris-
ledningsnämnden bör istället ske i samråd med övriga representanter från krislednings-
nämnden i syfte att erhålla ett formellt stöd för de beslut som nämnden fattar.

Erfarenheter från skogsbranden vittnar om att kommunens psyko-sociala verksamhet bör 
förtydligas om liknande händelser skulle inträffa. Representanter från kommunens psyko-so-
cial verksamhetsgrupp fick ett nästintill övermäktigt operativt ansvar under skogsbranden 
något som tärde på gruppens arbetskapacitet. Flera representanter som arbetade i gruppen 
var även inte utbildade för att hantera de arbetsuppgifter som gruppen ansvarade för. En vik-
tig lärdom för kommunen är således att förtydliga gruppens ansvarsområden och klargöra 
inom kommunen om gruppen ska ha den operativa rollen som den hade under skogsbranden.

En ytterligare lärdom är den personalla resursbristen som kan uppstå vid en extraordinär 
händelse. Sala kommuns växel var hårt belastad vilket var en stor påfrestning för kom-
munikatörerna. Uthållighetsaspekten är en viktig faktor under svåra påfrestningar på 
en mindre kommun. För att minska sårbarheten bör kommunen se över sina personella 
resurser för att kunna möta allmänhetens informationsbehov.
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Sala kommun Syfte och mål

1. Inledning
Skogbranden i Västmanland 2014 är ur flera aspekter intressant och viktig att dra lär-
domar från. Händelsen ledde till en omfattade (räddnings)insats – den största i Sverige i 
modern tid och innebar att området för samhällsskydd och beredskap prövades på samt-
liga nivåer; Staten tog över ledningen av kommunal räddningstjänst, en samverkansstab 
organiserades, krisledningsnämnder aktiverades, evakuering av medborgare och djur 
genomfördes, ett stort antal kommunala, statliga och privata aktörer bistod de ansvariga 
aktörerna under händelsen och Sverige begärde stöd från EU. Ett stort antal frivilligorga-
nisationer och spontanfrivilliga hjälpte till och 69 olika räddningstjänster deltog i arbetet.

Sammantaget är det den största samverkansinsatsen som genomförts på svensk mark se-
dan det nuvarande systemet för krisberedskap infördes år 2002. Detta är i sig anledning 
till att inblandade aktörer och systemet i sin helhet måste studeras – de stora händelserna 
ställer särskilda krav och avslöjar brister mer obarmhärtigt än de oftare förekommande. 
Krishanteringslitteraturen talar om ”mega-kriser”, ibland för att visa på en trend mot allt 
sårbarare samhällen, men främst för att skärskåda beredskapssystemen och de kontak-
tytor inom dem som måste fungera friktionsfritt för att samhällets ska skyddas effektivt.1 
Skogsbranden i Västmanland var ingen ”mega-kris”, men omfattningen av händelsen och 
påfrestningen på systemet var så omfattande att en liknande effekt kan uppnås för att ta 
pulsen på svensk krisberedskap.

Utvärderingen är skriven av Försvarshögskolan/Crismart på uppdrag av Sala kommun. 
Sala kommun är till ytan 1 172 kvadratkilometer och Västmanlands största kommun. 
Kommunen gränsar mot kommuner i Västmanlands samt mot Dalarna och Uppsala län.2 
Sala har en befolkning på 21 900 invånare, varav 12 000 är bosatta i staden Sala3. Kom-
munen består till stor del av landsbygd och befolkningstätheten är drygt 18 invånare per 
kvadratkilometer.4

1.1 Syfte och mål
Syftet med rapporten är att, utifrån ett krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta 
tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Målet är att 
Sala kommun ska få ett underlag som bidrar till implementering av lärdomar och fortsatt 
utveckling av krisberedskapsförmågan. Underlaget ska också vara till nytta och komma 
till användning för utvecklingen av hela samhällets krisberedskap.5 Utvärderingens hu-
vudfrågor är:

•   Vad kan Sala kommun lära och utveckla av händelsen?
   – Inom vilka områden bör kommunen utveckla sin verksamhet?
   – Inom vilka områden finns goda exempel på beslutsfattande och agerade?

1   Helsloot, m.fl. 2012.
2   Sala kommun, risk-och sårbarhetsanalys extraordinära händelser, 2011-10-13.
3   Sala kommun, 2015-07-30.
4   Sala kommun, risk-och sårbarhetsanalys extraordinära händelser, 2011-10-13.
5   FHS 2014-12-15, 640/2014.
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1.2 Metod och material
Utvärderingen baseras främst på skriftlig och muntlig information som erhållits från Sala 
kommun, men också på information från övriga aktörer som på olika sätt deltog i eller 
berördes av branden. Olika datainsamlingsverktyg har använts för att samla in material:

Processledning: Med processledning avses ett endagsseminarium där relevanta aktö-
rer samlas för en gemensam, strukturerad diskussion om händelseförloppet och ageran-
det. Diskussionen förs under ledning av moderatorer som tillser att diskussionen behand-
lar de teman som valts ut i dialog mellan Crismart och uppdragsgivaren. Anteckningar 
förs av diskussionen som därtill spelas in. En rapport/analys tas fram av samtalen. Utöver 
att tjäna som datainsamlingsverktyg, genererar processledning också ofta ett lärande (av 
krisen) hos de aktörer som deltar.

Under processledningsdagen genomfördes vissa av diskussionspassen som fokusgrupper. 
En fokusgrupp är en undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas samtidigt om 
en viss frågeställning eller ett visst tema. Frågorna är ställda till hela gruppen och upp-
muntrar till diskussion. Fokusgruppen leds av en moderator som ska sköta intervjun/dis-
kussionen utan att vara styrande. Kommunen fick själv avgöra vilka personer som skulle 
delta under processledningsdagen. Crismart delade in deltagarna i fokusgrupper.

Intervjuer: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med relevanta aktörer.

Dokumentanalys: Genomgång har gjorts av relevanta författningar, riktlinjer, hand-
lingsplaner, loggböcker samt övrig relevant dokumentation rörande branden.

Utvärderingen gör inte anspråk på att förmedla en heltäckande bild av händelsen, fokus 
ligger på kommunens perspektiv av händelsen. Utvärderingen behandlar inte själva rädd-
ningsinsatsen och släckningsarbetet.
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2. Vad hände i Sala kommun?
Kapitlet beskriver hur Sala kommun blev involverad i händelsen och vilka åtgärder kom-
munen vidtog under de första dagarna.

2.1 Initial organisation och informationssamordning
Under lördagsmorgonen den 2 augusti 2014 ser vice ordförande i kommunstyrelsen Ulri-
ka Spårebo på sociala medier att den skogsbrand som pågår i kommunen blir allt större. 
Hon börjar nu uppfatta skogsbranden som något utöver det vanliga. Kommunen beslutar 
att kontakt ska ske var sjätte timme med räddningschefen Göran Cederholm.6 Kommun-
styrelsens ordförande Per-Olov Rapp ser över kommunens Plan för hantering av extraor-
dinära händelser och börjar betrakta situationen som en extraordinär händelse7. Under 
kvällen skickas ett e-postmeddelande till krisledningsnämndens ledamöter som informe-
rar om att nämnden kan komma att aktiveras inom en snar framtid8.

På söndag förmiddag den 3 augusti kontaktar Per-Olov Rapp kommunchefen Jenny Nol-
hage och meddelar att kommunen måste börja agera. Det sker flera samtal internt i kom-
munen under förmiddagen och klockan 12.30 beslutar kommunen att aktivera sin Posom-
grupp samt att öppna ett kontaktcenter. Kommunen beslutar även att öppna ett kriscenter 
i Västerfärnebo, ett område beläget relativt nära branden.9 Kriscentret öppnas till följd 
av den oro som finns hos medborgare. Det beslutas att ett fåtal tjänstemän ska bemanna 
centret för att kunna ge direkt och säker information till oroliga kommuninvånare.10

Klockan 16.40 kontaktar kommunen Krisstödsförbundet i Uppsala med en förfrågan om 
informationsstöd och får ett jakande besked. Krisstödsförbundet meddelar att kommu-
nen ska få information varje timme oavsett om ny information har inkommit eller inte. 
Sala kommuns kontaktcenter, beläget bredvid kommunhuset, börjar under dagen att föra 
loggbok över de samtal som kommer in till kommunen. Kontaktcentret registerar också 
den stora mängden frivilliga som erbjuder sin hjälp.11

Den larmkedja som uppstår inom kommunen följer inga direktiv eller rutiner utan sker 
spontant som en reaktion på den händelse som utvecklas. Det råder dock ett relativt lugn 
i kommunen.12

På söndag kväll klockan 19.00 hålls ett U-Sammöte där länsstyrelsen rapporterar att 
skogsbranden nu sträcker sig strax norr om Ramnäs kursgård nästan till Gammelby ut-
anför Virsbo i Surahammars kommun. Inga naturliga hinder stoppar brandens sprid-
ning som till exempel vägar. Räddningstjänsten meddelar att flera begränsningslinjer har 
upprättats men branden har tagit sig igenom. Sala kommun rapporterar i mötet att kom-

6   Sala kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 1 2015-04-01.
7   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
8   Sala kommun, Intervjufrågor Per-Olov Rapp, 2014-08-14.
9   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
10   Sala kommun, Dagbok 2014-08-03.
11   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
12   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.



4

Sala kommun Initial organisation och informationssamordning

munens Posom-grupp är aktiverad samt att kommunväxeln är öppen för allmänheten.13 
Trots den stora oron som råder i kommunen under söndagen, känner sig de kommunala 
tjänstemännen i detta läge säkra i sina roller.14

Ett hundratal brandmän deltar nu i insatsen. Under kvällen begär räddningstjänsten för-
stärkningsresurser i form av specialflygplan från ERCC via MSB och Försvarsdeparte-
mentet.15

På måndagförmiddag den 4 augusti 2014 diskuterar kommunchefen Jenny Nolhage till-
sammans med Göran Cederholm, chef för räddningstjänsten i Sala-Heby, om händelsen 
kräver att krisledningsnämnden sammankallas. Att skogsbranden är en extraordinär 
händelse är kommunen överens om. Den diskussion som förs handlar snarare om bran-
dens kapacitet att hota kommunal verksamhet och befolkning. Då krisledningsnämnden 
redan är informerad om kommunens agerande och vilka beslut som fattas, beslutar kom-
munen informellt att krisledningsnämnden är aktiverad. Krisledningsnämndens leda-
möter informeras om att normal hierarki inte längre råder inom kommunen16. Motivering-
en att aktivera krisledningsnämnden är att det finns en informationsskyldighet gentemot 
kommunen. Den sammankallas även på grund av det symbolvärde det har, både internt 
och externt, som indikerar att händelsen är allvarlig.17

I kommunen sker nu verksamhet på tre fronter. Krisledningsnämnden och krislednings-
organisationen bedriver verksamhet i kommunhuset, kontaktcentret bemannar växeln i 
en närliggande byggnad och Posom-gruppen tar hand om de människor som söker sig till 
kriscentret i Västerfärnebo.

Jenny Nolhage kontaktar under dagen beredskapssamordnaren Rickert Olzon och ber ho-
nom kontakta kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) då det finns behov av att ta emot 
frivilliga vid kontaktcentret i Västerfärnebo. När Olzon kontakar kommunens FRG-an-
svarige meddelar denna att han har väntat på samtalet.18 Kommunen har en lista på spont-
anfrivilliga som vill stödja insatsen och vidarebefordrar listan till FRG-ansvarige. 19

På eftermiddagen gör den låga luftfuktigheten att vinden ökar vilket leder till ett extremt 
brandförlopp. Det är nästintill stormstyrka och vid 15-tiden sprids branden med en has-
tighet på 80 meter per minut. Det dånar i skogen av träd som fälls. Det är toppbränder, 
fallande träd, kraftig rökutveckling och vattenbrist.20 Branden tar sig med vindens hjälp 
över sjön Snyten, ett hopp på nästan två kilometer.21

Personalen i kontaktcentret känner sig underbemannad på grund av den stora mängden 
samtal som inkommer till centret. Det telefonnummer som är kopplat till kriscentret har 
under dagarna blivit det officiella telefonnumret rörande skogsbrandsrelaterade frågor. 

13   Länsstyrelsen Västmanland, U-sam, Minnesanteckningar 2014-08-03
14   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01
15   Justitiedepartementet, 2015 s. 60.
16   Sala kommun, Relation till politisk ledning och staben i Ramnäs, fokusgrupp 3, 2015-04-01.
17   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
18   Sala kommun, 2015-07-30
19   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
20   MSB, 2015, s.45-46.
21   MSB, 2015, s.45-46.
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Även 113 13 och 112 hänvisar drabbade till kommunens växel. De samtal som kommer 
in under de första dagarna uppfattar personalen som rena nödsamtal vilket är väldigt 
påfrestande för personalen.22

Det arbete som bedrivs i kriscentret i Västerfärnebo beskrivs, även det, som påfrestande 
då många drabbade vänder sig till personalen med frågor rörande evakuering av både 
människor och djur. Personalen i kriscentret anser att de uppgifter som den hanterar inte 
överensstämmer med de arbetsuppgifter som Posom borde hantera. De uppfattar att det 
arbete som bedrivs i Västerfärnebo kan likställas med det arbete som utförs i en operativ 
stab snarare än i en Posom-verksamhet.23

Den 5 augusti 2014 beslutar krisledningsnämnden att kommunstyrelsens presidium får 
befogenhet att fatta nödvändiga normativa, strategiska beslut samt uttala sig å nämndens 
vägnar så länge branden är okontrollerbar eller hotar väsentliga värden, liv och egendom24.

Krisledningsnämnden upplever att det är svårt att få en korrekt lägesbild över händelsen. 
Den information gällande brandförloppet som kommer från räddningstjänsten och från 
medborgarna i kommunen är inte samstämmig.25

Sala kommun upplever U-konferenserna som främmande och saknar kunskap om vad 
U-Sam kan bidra med under en extraordinär händelse. Kommunen har mest diskuterat 
U-Sam som ett verktyg vid händelser som krig eller en kärnkraftolycka - inte som en 
funktion som aktiveras under en kommunal händelse.26

2.2 Information till allmänhet och media
I kapitlet beskrivs hur Sala kommun organiserade informationsarbetet, vilka informa-
tionskanaler den arbetade med och vilken information som spreds.

Sala kommuns främsta informationskanaler under händelsen var kommunens hemsida, 
Facebook, kriscentret i Västerfärnebo och kontaktcentret. På söndagen den 3 augusti 2014 
vid 12-tiden beslutade kommunen att starta upp ett kontaktcenter dit kommuninvånare 
kunde ringa för att få svar på frågor. I kontaktcentret arbetade sex stycken tjänstemän i 
tre skift där några besvarade skogsbrandsrelaterade frågor och några besvarade frågor 
rörande övrig kommunal verksamhet. Kontaktcentret var kommunens primära informa-
tionskanal till kommuninvånarna under den mest kritiska fasen av skogsbranden. De 
som arbetade med kontaktcentret upplever att växeln var hårt belastad, eftersom många 
oroliga medborgare ringde.27 Trycket på kontaktcentret var stort – de tog emot ca 3000 
fler samtal än normalt under samma tidsperiod. De flesta, 1750 samtal, kom på tisdagen. 
Numret till kontaktcentret spreds av många aktörer, bland annat i ett myndighetsme-
ddelande från länsstyrelsen.28 Kontaktcentrets telefonnummer blev också det officiella 

22   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
23   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
24   Sala kommun, Sammanträdesprotokoll Krisledningsnämnden, 2014-08-05.
25   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
26   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
27   Sala kommun, Information till allmänhet och media, fokusgrupp 1, 2015-04-10.
28   U-Sam minnesanteckningar 4 aug 2014 kl. 16.00.
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numret under det initiala skedet av skogsbranden. Både 113 13 och 112 hänvisade personer 
till kontaktcentet vilket resulterade i en mycket stor arbetsbelastning för de personer som 
arbetade i centret.29

Sala kommuns driftleverantör gjorde mindre uppgraderingar för att webbplatsen 
skulle klara besökstrycket. Salas webb har normalt 2 000 besökare per dag, under 
branden hade de cirka 77 000 besökare. Inledningsvis kallades skogsbranden för Sa-
labranden och Sala var den första av de drabbade kommunerna som informerade all-
mänheten om branden. 30

Kommunens Facebooksida och den kommunala hemsidan uppdaterades kontinuerligt 
under händelsen. Den kommunala hemsidan blev en informationsfront för kommu-
nen där endast bekräftad information publicerades. Dock anser personalen som ar-
betade med hemsidan att det ibland var problematiskt att enbart publicera och kom-
municera verifierad information. Detta blev extra tydligt när kommuninvånare från 
Norberg kontaktade centret och frågade om Norberg skulle evakueras. Då kontakt-
centret främst arbetade mot Sala kommun blev det en stor utmaning att ge invånare 
från Norberg korrekt information. Personalen hade läst att Norberg eventuellt skulle 
evakueras och att bussar fanns på plats men då informationen inte var bekräftad kun-
de personalen inte uttala sig.31

När länsstyrelsen tog över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten, kontaktade 
länsstyrelsen Sala kommun och meddelade att endast information som förmedlats di-
rekt från länsstyrelsens informationsansvariga fick publiceras. Informationen från läns-
styrelsen var dock knapphändig, vilket resulterade i att direktivet upplevdes ohållbart 
av kommunen. Kommunen publicerade egen information trots länsstyrelsens direktiv, 
men med tydliga källhänvisningar. Personer som arbetade i kontaktcentret upplevde att 
informationsarbetet blev rörigt när länsstyrelsen tog över informationssamordningen. 
Innan länsstyrelsen tog över kom informationen från Uppsala Krisstödsförbund, vilken 
kommunen upplevde som en god informationskanal. Den information som länsstyrelsen 
förmedlade var oftast gammal och det saknades uppdaterad information. Först på tors-
dagen den 7 augusti fick Salas informatörer information som kunde vidareförmedlas till 
allmänheten.32

Sala kommunen valde att skicka en kommunikatör till staben i Ramnäs vilket fungerade 
bra inledningsvis. Kommunikatören förmedlade både officiell information som användes 
för att informera allmänheten samt inofficiell information vilket riktade sig till krisled-
ningsnämnden. Då kommunikatören var en erfaren orienterare blev hon snabbt omplace-
rad till kartfunktionen. Då kommunikatören ansåg att hon inte fick relevanta arbetsupp-
gifter i Ramnäs valde kommunen att kalla tillbaka kommunikatören. Sala ansåg att den i 
situationen hade en skyldighet gentemot det geografiska områdesansvaret, vilket krävde 
att de främst arbetade i Sala.33

29   Sala kommun, Information till allmänhet och media, fokusgrupp 1, 2015-04-10.
30   Sala kommun, Information till allmänhet och media, fokusgrupp 1, 2015-04-10.
31   Sala kommun, Information till allmänhet och media, fokusgrupp 1, 2015-04-10.
32   Sala kommun, Information till allmänhet och media, fokusgrupp 1, 2015-04-10.
33   Sala kommun, Information till allmänhet och media, fokusgrupp 1, 2015-04-10.
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2.3 Evakuering
På tisdagen den 5 augusti 2014 klockan 11.00 meddelade Posom-gruppen i möte att ca 1000 
personer hade lämnat området närmast branden i Sala kommun. Dock hade enbart 400 namn 
registrerats och det fanns ett stort mörkertal angående hur många som hade lämnat området. 
Under dagen närmade sig skogsbranden Västerfärnebo och vårdboendet Björkgården. Det in-
formerades att de 49 personerna som var bosatta på Björkgården eventuellt måste evakueras 
under dagen i förebyggande syfte.34 Posom-gruppen väntade i flera timmar på att räddnings-
ledaren skulle fatta beslut om evakueringen samtidigt som rapporter inkom om kraftig rök i 
området.35 Posom-gruppen såg också hur det brann i skogskanten.36 Posom-gruppen bad då 
krisledningsnämnden om mandat för att legitimera evakueringen av Björkgården. Krisled-
ningsnämnden ansåg dock inte att mandatet var nödvändigt.37

Polisen meddelade till slut att räddningsledaren hade bedömt att en evakuering inte var 
nödvändig i nuläget. Till skillnad från räddningsledaren ansåg Posom-gruppen att en 
evakuering måste ske och beslutade att evakuera de 49 personerna bosatta i Björkgården. 
Posom-gruppen hade tidigare under dagen fördelat ut arbetsuppgifter, och personalen 
var därför införstådd i den verksamhet som väntade. Även mottagningsplatser och trans-
portmedel hade anordnats, vilket ledde till att evakueringen samt registrering kunde ske 
på två timmar.38

De evakuerade flyttades via buss till andra äldreboenden i kommunen samt Sala lasa-
rett. Vid tiden för evakueringen kontaktade även Posom-gruppen Radio Västmanland 
och meddelar evakueringen. På kvällen kontaktade flera oroliga personer kommunen och 
frågar var deras anhöriga från vårdboendet hade evakuerats till. Då Posom-gruppen upp-
rättade evakueringslistor hade kommunen inga problem med att informera de anhöriga 
vart de evakuerade hade inkvarterats. De som kontaktade kommunen var mycket nöjda 
och tacksamma över Posom-gruppens insats.39

2.4 Frivilliga
Sala kommun beslutade under måndagen den 4 augusti att kalla in Heby kommuns Fri-
villiga resursgrupp (FRG) då kommunen vid den tiden saknade en egen FRG-grupp. 
Heby kommunens FRG-grupp valde sedan att begära hjälp från Kungsörs och Köpings 
FRG-grupper.40 FRG-gruppen var främst verksam vid kriscentret i Västerfärnebo till-
sammans med präster, diakoner, Posom-gruppen och annan frivillig personal. De fri-
villiga stöttade de drabbade både praktiskt och genom mera traditionella stödåtgärder.41

I Sala kommun evakuerades flest djur under skogsbranden. Kommunen upplever att eva-
kueringen av djur gick bra, trots omständigheterna. Framgången berodde på den insats 

34   Sala kommun, Dagbok 2014-08-05.
35   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
36   Sala kommun, Initial information och lägesbild, Storgruppsdiskussion 1, 2015-04-01.
37   Sala kommun, Intervjufrågor Jenny Nolhage, 2014-08-12.
38   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
39   Sala kommun, Dagbok 2014-08-05.
40   Sala kommun, 2015-07-30.
41   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
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som gjordes av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och frivilliga privatpersoner. LRF 
hanterade den samordningen som uppstod mellan djurägare och de personer som hade 
bondgårdar och djurtransporter till förfogande. Även de lokala slakteribolagen assistera-
de djurevakueringen med hjälp av transportfordon som hade kapacitet att transportera 
stora mängder djur. Detta skedde dock tillsammans med djurvana personer och veteri-
när för att trygga en säker transport. Eftersom det redan fanns ett etablerat nätverk med 
djurvana frivilliga som hanterade evakueringen, fick Sala kommun inte någon förfrågan 
om att arrangera eller samordna djurtransporter.42

Omkring 700 personer kontaktade FRG (på plats i Västerfärnebo) eller anmälde sig 
via Sala kommuns webbplats som frivilliga. Flera hundra anmälde också via Face-
bookgruppen Hjälp finnes (Skogsbranden) att de kunde bidra med djurtransporter, 
boende för evakuerade och gåvogivning. Listorna skickades sedan till FRG i Väster-
färnebo.43 Unden branden strömmade gåvor in till kommunen. För att hantera mäng-

den gåvor hyrde länsstyrelsen en 
lagerlokal i Riddarhyttan. Det är 
oklart hur många människor som 
skänkte saker under hanteringen 
av branden, men gåvorna fyllde 
hela lagret i Riddarhyttan. Efter 
branden fanns det fortfarande 
stora mängder gåvor kvar i 
lagret. Dessa gåvor skänktes 
till exempelvis kvinnojourer, 
asylboenden, personer i ekonomisk 
knipa, hemlösa, ensamkommande 
flyktingbarn och via KFUM till ett 
barnhem och behövande familjer i 
Lettland.44

Under de första dagarna var det 
många spontanfrivilliga, exem-
pelvis skogsägare, som hjälpte 
till i området. Efter några dagar 
ansåg dock kommunen att det 
brandhärjade området blev för 
farligt att arbeta i för de spontan-
frivilliga. Detta skapade en spän-
ning mellan de spontanfrivilliga 
och kommunen, eftersom frivil-

liga personer ansåg att kommunen inte gjorde tillräckligt. Flera spontanfrivilliga begärde 
även ekonomisk ersättning för sitt arbete under branden vilket ledde till merarbete för 

42   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
43   Sala kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-04-01; Civilförsvarsförbun-

det, 2014. Resurs lista Västerfärnebo 2014-08-06 kväll.
44   Lundmark, Susanne 2015-03-30.

Faktaruta 1: Frivilliga resursgrupper (FRG)

FRG är en frivillig resurs för kommunal krishantering. 
Syftet är att få ett strukturerat samarbete mellan kom-
mun och frivilliga och på så sätt ge kommunen tillgång 
till extra personalresurser vid kriser. Cirka 130 kom-
muner har avtal med FRG (MSB 2015b, s.11). Kommu-
nen som beslutar om FRG ska sättas in. När FRG sätts 
in är medlemmarna försäkrade och får ersättning. 
En del kommuner har samma avtal för FRG som för 
deltidsbrandmän. FRG-medlemmar bör vara medlem 
i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna 
som finns. FRG-medlemmar genomgår en 36-tim-
mars grundutbildning som sker i samverkan mellan 
Civilförsvarsförbundet och den aktuella kommunen. 
Civilförsvarsförbundet får stöd av MSB för att genom-
föra utbildningarna. I FRG finns tre nivåer: ansvarig, 
ledare och medlem. FRG-ansvarig har kontakt med 
kommunen och planerar personalresurser vid insats. 
FRG-ledare arbetsleder en grupp av FRG-medlemmar 
(Krisberedskapsmyndigheten, 2006; Länsstyrelsen 
Västmanlands län, Frivilliga på insats – en rapport 
om FRG-insatserna under skogsbranden i Västman-
land 2014).
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kommunen. Kommunen upplevde även en viss förvåning när det som kommunen ansåg 
hade donerats av flera frivilliga följdes av en faktura.45

Under första dagarna av branden bidrog Sala Sparbank med en mindre summa pengar 
för förnödenheter till de som deltog i släckningsarbetet.46 Ganska snart öppnade Civilför-
svarsförbundet ett 90-konto. 90-kontot användes för att samla in pengar till människor 
och organisationer som på olika sätt blev drabbade av skogsbranden eller hjälpte till under 
insatsen. På sociala medier, som i Facebookgruppen Skogsbranden Västmanland, hänvi-
sades det till Civilförsvarsförbundets insamling, eftersom det ansågs onödigt att starta 
ytterligare insamlingar.47

Över 900 000 kronor samlades in vid 90-kontot. En stor del av pengarna, ungefär 
500 000 kronor, kom från Sparbankerna i Sverige efter att VD:n för Sala Sparbank 
informerat bankerna om möjligheten att bidra till hjälpinsatsen.48 15 privatpersoner 
som drabbades av skogsbranden fick dela på drygt 540 000 kronor, och fyra olika 
organisationer fick utdelning;49 LRF fick 100 000 kr för tillfällig tjänst som brandom-
budsman i området och för att de besvarade frågor rörande skogen, företagande och 
effekter av branden. Svartådalens bygdeutveckling fick 100 000 för att upprätta ett 
natur- och kulturcentrum som bland annat ska informera om brandens konsekven-
ser genom förändrat djurliv. Svartådalens bygdeutveckling tilldelades också 240 000 
kronor ur Sala Sparbanks årliga Miljonen-projekt, där en del av bankens vinst går 
till allmännyttiga ändamål.50 Mindre summor av de insamlade medlen till 90-kontot 
delades ut till Färnbo byalag och orienteringsföreningen SK Trim/Virsbo för förlorade 
intäkter.51

2.5 Stöd till drabbade
På söndagen den 3 augusti öppnade kommunen ett kriscenter i Västerfärnebo, bemannat 
av personal från Posom-gruppen, frivilliga samt personal från Svenska Kyrkan. Kriscen-
tret blev en plats där drabbade kunde söka stöd, under den mest kritiska fasen av skogs-
branden. Den Posom-ansvarige som gavs i uppgift att inrätta kriscentret uppfattade dock 
Posom:s arbetsuppgifter som märkliga, eftersom Posom inte är tänkt att vara en operativ 
grupp som ska hantera räddningsrelaterade problem.52

Den grupp som bemannade kriscentret fick främst hantera frågor av praktisk karaktär 
som handlade om alltifrån att planera storskaliga evakueringar av djur, till ersättning för 
skogsmaskiner. Den krisstödsgrupp som Posom ansvarade för bestod till en början av för-
valtningschefer, men byttes senare ut mot andra tjänstemän. Få av dem hade utbildning 
i krisstödsverksamhet.53

45   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
46   Sala kommun, 2015-07-30.
47   Lundmark, Susanne 2015-03-30.
48   Sala kommun, 2015-07-30; Eklind, Christer 2015-08-19.
49   Civilförsvarsförbundet, 2014-12-17.
50   Eklind, Christer 2015-08-19.
51   Andersson J, Anders, 2015-05-27.
52   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
53   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
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Stora delar av den verksamhet som 
bedrevs kunde inte relateras till psy-
ko-socialt stöd. De frågor som han-
terades var av operativ karaktär.54 
Enligt Sala kommuns Plan för han-
tering av extraordinära händelser i 
Sala kommun är Posom:s huvudsak-
liga uppgift att: ”stödja individer och 
familjer, upprätta informations- och 
stödcentrum samt samverka med 
övriga organisationer som berörs av 
händelsen”55.

Bortsett från arbetet med stöd till drabbade som bedrevs av främst Posom-gruppen, be-
drev kommunen även mer traditionellt stöd. Församlingsprästen stödde drabbade som 
hade förlorat stora mängder skog. Både Mellanskog och Länsförsäkringar meddelade ti-
digt att skogsägarna skulle bli ersatta vilket, enligt kommunen, upplevdes som en lättnad 
för de drabbade.56

2.6 Ersättningsfrågor och kommunens efterarbete
Sala kommun deltog fredagen den 8 augusti, tillsammans med de övriga drabbade kom-
munerna, i ett möte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) röran-
de ekonomisk ersättning efter skogsbranden. MSB:s utsända handläggare meddelade att 
kommunerna inte kan förvänta sig någon ersättning, något som fick flera kommunalråd 
att lämna mötet i protest. De fyra kommunerna såg detta som oacceptabelt. Summorna 
var i nuläget enorma och kommunerna såg ingen möjlighet att själva stå för kostnaderna. 
MSB:s handläggare menade att kommunerna kunde få tillbaka det som har överstiget den 
kommunala självrisken, men inte allt.57 Företag som hade deltagit i hanteringen av hän-
delsen uppges ha haft svårt att få betalat, en fråga som skulle tas upp med länsstyrelsen58

Försvarsminister Karin Enström gick ut i media och sade att kommunerna skulle få den 
ersättning de behövde så fort som möjligt. Staten eller EU-fonder kunde stå för kost-
naderna. Alla kostnader förutom den kommunala självrisken skulle betalas, även andra 
kostnader som inte var kopplade till den specifika räddningsinsatsen kunde komma att 
ersättas.59

Sala kommun upplever att ersättningsfrågan hanterats bra och kommunen informerade 
snabbt sina invånare angående ersättningen. Den 12 augusti upphörde Sala kommuns 
krisledningsnämnd och den normala organisationen trädde åter i funktion. 60

54   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
55   Sala kommun, Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun, 2008-02-10, s.8.
56   Sala kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga, fokusgrupp 2, 2015-04-01.
57   Dagens Nyheter, 2014-08-09.
58   Surahammars kommun, Stabsprotokoll 2014-08-15.
59   Dagens Nyheter, 2014-08-09.
60   Sala kommun, Storgruppsdiskussion, efterarbete, 2015-04-01.

Faktaruta 2: Posom

Enligt Socialstyrelsen bör det i varje kommun finnas 
en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande 
(Posom) som snabbt kan rycka in vid en svår händel-
se. Omhändertagandet fungerar som ett medmänsk-
ligt stöd till drabbade men Posom kan även hjälpa till 
med praktiska problem. Gruppens utformning skil-
jer åt mellan kommuner men består ofta av personer 
från räddningstjänst, polis, sjukvård, socialförvalt-
ning, skola och trossamfund (MSB, 2011).
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Sala kommun upplever att efterarbetet fungerade bra, dock var det en stor administrativ 
uppgift för kommunen. Frågor gällande dricksvatten, postutdelning, försäkring och andra 
praktiska frågor inkom till kontaktcentret. Flera invånare i kommunen mådde psykiskt 
dåligt efter skogsbranden och för att hjälpa dessa personer erbjöd kommunen stödsamtal. 
Även brev skickades ut till drabbade personer. Sala ville visa för de drabbade att de inte 
var bortglömda efter skogsbranden.61

Sala upplever att relationen mellan kommunen och länsstyrelsen fungerade bra under ef-
terarbetet, speciellt stödet till de drabbade. Kommunens kommunalråd träffade i ett tidigt 
stadie efter skogsbranden representanter från länsstyrelsens särskilda krishanteringsor-
ganisation för att diskutera det arbete som väntande efter skogsbranden. Telefonmöten 
anordnades även dagligen i det initiala skeendet för att se över det resursbehov som fanns 
rörande stöd till drabbade. 62 Som en del i arbetet med stöd till drabbade anordnades ett 
föredrag av stödverksamheten Mind med temat ”Att tala om självmord är ett skydd för 
livet”. Föredraget anordnades då länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation såg 
paralleller mellan skogsbranden och stormen Gudrun. På föredaget i Sala deltog 45 per-
soner.63

I november anordnades en storkonferens för skogsbranden där Sala kommun, Fagersta 
kommun, Mellanskog, LRF, Länsförsäkringar, polisen och boenden i området deltog. På 
konferensen genomfördes ett seminariepass utifrån arbetet med stöd till drabbade. Inför 
seminariet genomfördes även intervjuer med boenden i området något som senare pre-
senterades i filmformat under seminariet.64

61   Sala kommun, Efterarbete, Storgruppsdiskussion 2015-04-01.
62   Sala kommun, Efterarbete Storgruppsdiskussion 2015-04-01.
63   Länsstyrelsen, 2015. Den särskilda krishanteringsorganisationen för skogsbranden i Västmanland 

2014 s.7.
64   Länsstyrelsen, 2015. Den särskilda krishanteringsorganisationen för skogsbranden i Västmanland 

2014 s.7.
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3. Slutdiskussion
Sala kommun ansåg att den extraordinära händelsen krävde att krisledningsnämnden 
skulle träda i funktion. Det fanns ett behov av att samordna de olika nämndernas insat-
ser samt att organisera informationsflödet inom kommunen. Kommunen angav också 
symbolvärdet som viktigt för en aktivering av krisledningsnämnden – att kommunen tog 
händelsen på allvar. Krisledningsnämnden trädde dock rent formellt inte i funktion. Det 
finns inget beslut eller protokoll som anger beslutet. När nämnden ska träda i funktion av-
ses att nämnden faktiskt sammanträder, den får nämligen endast fatta kollektiva beslut.

Kommunen beslutade att inte skicka beredskapssamordnaren eller kommunens centrala 
informatörer till staben i Ramnäs65, vilket kan ses som ett väl avvägt beslut – särskilt mot 
bakgrund av det motiv som kommunen angav – att kommunen var mån om att behål-
la sin förmåga att utöva det geografiska områdesansvaret. Sala kommun skickade dock 
personal till staben i Ramnäs för att ingå i planfunktionen som bland annat hanterade 
evakueringsrelaterade arbetsuppgifter.

Vad kan Sala kommun lära/utveckla?

•   En utmaning för kommunen var en bristande kunskap bland beslutsfatta-
re avseende Posom:s egentliga ansvarsområden. Detta i kombination med det 
minutoperativa arbetet som bedrevs i Posom-gruppen tärde på personalen i 
kriscentret. Det arbetet som bedrevs i kriscentret krävde inte främst psyko-so-
cialt omhändertagande utan snarare operativt handledande, i den initiala fasen. 
Information om Posom:s roll under en extraordinär händelse bör tydligare för-
medlas i kommunen.

•   Kommunen bör se över resursbehovet gällande kommunikatörer i händelse av 
en extraordinär händelse. Detta i syfte att kalla in fler kommunikatörer om hän-
delsen så kräver.

•   En utmaning för kommunen under de första dagarna var den tid det tog att or-
ganisera verksamheten. Många tjänstemän har vid ett flertal tillfällen angett att 
de hade en ofullständig och ostrukturerad bild över hur organisationen var upp-
byggd. Kommunernas verksamhet bedrev på tre separata fronter (Krislednings-
nämnden och krisledningsorganisationen i kommunhuset, kontaktcentret och 
Posom-verksamheten i Västerfärnebo). Detta i kombination med det informella 
och flytande beslutet som fattades rörande krisledningsnämnden kan ha bidra-
git till den inledningsvis otydliga organisationen. Sala kommun bör fundera på 
hur det kan skapas tydligare direktiv angående hur kommunen ska organisera 
verksamheten under en extraordinär händelse.

•   Krisledningsnämnden bör utbildas och övas i sin roll.

65   Sala kommun, 2015-07-30
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Goda exempel under händelsen

•   Sala kommuns kontaktcenter fick hantera en stor arbetsbörda under skogsbran-
den då numret till kommunen blev det officiella kontaktnumret. Trots den stora 
arbetsbördan hanterade kommunen informationsverksamheten effektivt.

•   Evakueringen av de 49 personerna bosatta på Björkgården var en stor utmaning 
för kommunen. Att evakueringen blev lyckad, och kunde genomföras snabbt 
och effektivt, berodde främst på att evakueringen leddes av handlingskraftiga 
och erfarna personer från kommunen. Ett evakueringsbeslut ska enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor i första hand beordras av en räddningsledare. 
I andra hand kan ett beslut tas av en myndighet som har övertagit ansvaret för 
den kommunala räddningstjänsten, en kommunal nämnd eller en länsstyrelse.66 
Beslutet att evakuera de 49 personerna bosatta i Björkgården skedde dock inte 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En anledning till att evakueringen 
genomfördes kan vara att det rådande läget krävde en evakuering då majoriteten 
av de 49 personerna hade nedsatt hälsa. Då skogsbranden spred sig snabbt mot 
Björkgården kan det ses som ett korrekt beslut att flytta de 49 personerna då det 
var fara för flera personers liv.

•   Personalen i Salas kontaktcenter upplevde en viss problematik när länsstyrel-
sen tog över arbetet med informationssamordningen. Då informationen oftast 
var gammal fick kommunen bortse från länsstyrelsens direktiv och publicera 
information från andra kanaler. Då kommunen kände sig informationsskyldig 
gentemot invånarna är det lätt att argumentera att beslutet var riktigt.

•   Kommunens efterarbete upplevs som effektivt där drabbade individer erbjöds 
stöd och information från kommunen. En positiv handling från kommunen var 
att den markerade för invånarna att de inte var bortglömda trots att skogsbran-
den var släckt.

66   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Att planera och förbereda för en storskalig utrym-
ning, december 2014, s.20.
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