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Sveriges krisberedskap
klarar inte av en stairle

Det r.a, indikerd nr; ju stdne
katastrof desto mindre professio,
nell ledninS. Pa lokal niva ar man
oka tranad o.h dar fims personer
i$atta i varie enskild del. Edgst
upp ska regerinseD, vid en sttjrre

katastrof. Alminstone inte
om vi ska tro Kai Karlsson.

(ai Ikrlsson

ar reserofficer vid

kustia8arna, specialistutbildad
inom fdEvaret, fii.fattue och d€battdr n:ir det gelbr nation€l kris,
beredslap. Det han reagerai mot
er att det salnas samordninS o.h

nationell katastrol strukturera
och leda arbetet under och efter
katastrofhanterinAen. Den kunskapen och orgaDisationen finns
iDte enliSt

desto mindre
professionell
ledning."

pa struktur, kommrnikatioD och

CMI awerbefelhavare
Itratta ed sorts civil iirer

b€felhal?Ie, en stab med

peMD.t mh

en chef som

{betar

iuom kisomradet profession€It
Fi heltid eh med stdre lai*r
Er de iDdafirr. soIo byg$r upp

le =E1=iiE9fo.Eer soE lnaw,

-=aandiStEhjl6nB
F a-.Eih o.h a@rar 6r
-&irtaiaE DdEheenlist
tar
igth.3E$ildake.

Tid och

rEurser

Ota professionaliseringen.
Et6 tid och resurser pi alla

Stiirre anwar
td Der ansve och vis,
ar stiire enSaSemans och

MsD

iobbar mer pro$essivt som en
kraft fdr vidare utvecklinS. De fd

inte bara vara en fitrvaltande

Tidsfaktor
Eriimst nesre det finms en
asqrig med mandatet att
besluta, fitrdela och Ieda arbetet
Dir etr kis omlatre flem rcgion,
€r eller hela landet. Det ledmkap
vi har i da8 skule medJiia ondd
i8t miinskliSt tidmde, antaEliEen
betydliEt fler diida iin ntjdverfut

och betydligt sti,re materiella
skador ridsfaktom iir viktiS vid
kis och den talar helt mot wert

Kai raserar snabbt bilden utan
att nedvirdeE delama i var bered

"Ska vara hialpligi trinade,,

hn8e dd ar eD lokal e[e. reEional handelse si tuDserar det tack
se

vare nddninSst6nst och polis.
kmmunema ska ocksi ha kiis
planer o.h vara hjnlpliSt triinade.
skdle katastrofen diiremot sprid
as dver stdrre oNdde eiler oD det

intrfi&

flera smtidiga handelser
sa tungerd det iote. Da 6ms inEen

6verEdpmde iedDins soE samordnar resuser och tar de ijvergrip,
ande beslut som kravs. De ska ett
stod antal al-tairer beshrta inom si
na omriden utm k@rdinatio! tdrutom samverkmskorJerenser @h
att det sl.a "gl'nia helheten".
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'Uu storre katastrof

InJijr samtalet med Kaihade ia8
en god biid av sensk krisbered
skap {drvissad om att vi ar dultiSa

Orni5g ska priorilera de
Ae Y*tigaste delama sa 5r
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Visar problemen
Ta ett si €nkelt exempel som

att en katastrof innebeJ att yi fir
begiansad tillrang dll fordobs,
brensle.vem avtitr och safte. upp

pdoritedngarna fitr om det ;ir

iet

sta

ubularser i en reEion eller lasrbil,
ar i en amm som ska fdL br.isle?
ller var b"$ansade tllgangai pa
sjukvud

ska

koncentrers

?
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De stdrre lGisblaiDgar !Dr1
Eenomforts vis{ elsa pa de lro
btem som (ai \Jrer rram- Der {
sena eler insa beslur, brisle: i
inf omationen til berordz. loqp-
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