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Nyhetsbrev 32 mot anlagd brand
Hej nätverkare!
Försvarsministern verkar nu riktigt ha fått upp ögonen för att skolbränder är ett stort problem. I
förra veckan kom ytterligare ett uppdrag till MSB. Denna gång gäller det tillsynen i skolorna.
MSB:s tidigare uppdrag har nu slutrapporterats. Läs mer nedan!
Nu kan du anmäla dig till Skolan Brinner och få boka tidigt-rabatt!

____________________________________________________________________

Nationell handlingsplan för att stärka arbetet mot bränder i skolmiljö
MSB har till försvarsdepartementet överlämnat sin slutrapport på regeringsuppdraget ”Nationell
handlingsplan för att stärka arbetet mot bränder i skolmiljö”. Rapporten bifogas.
 Rapporten kan laddas ner här.

Nytt regeringsuppdrag till MSB
Kommunernas tillsyn över brandskyddet vid skolor och andra viktiga verksamheter ska utvecklas och stärkas
Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att se vad som
ytterligare behöver göras för att utveckla och stärka kommunernas tillsyn över brandskyddet för
skolor och andra viktiga verksamheter.
– Antalet skolbränder i Sverige fortsätter att vara högt. MSB ska därför analysera och bedöma om
kommunernas tillsynsbesök på skolor och i andra viktiga byggnader sker tillräckligt ofta, säger försvarsminister Sten Tolgfors.
 Läs mer på Försvarsdepartementets hemsida
 Lyssna på "Kraven på brandskyddsåtgärder bör skärpas"
Försvarsminister Sten Tolgfors vill nu se att tillsynen över skolornas brandskydd blir bättre.

MSB:s statistik om Skolbränder
Antalet räddningsinsatser till bränder i skolor 2010 var 396, vilket är den lägsta noteringen sedan
2004. Det hänger samman med att antalet anlagda bränder minskat.
 Läs mer om skolbränder
 Presentation över skolbränder 1996-2010

Pågående studie av kommuners arbete när det gäller skolbränder
Kopplat till arbetet med handlingsplanen enligt ovan, genomförs just nu en studie av hur cirka 100
kommuner i landet arbetar när det gäller skolbränder.
Det finns många goda exempel på hur kommuner arbetar på lokal nivå för att förebygga bränder i
skolmiljö. Syftet med studien är framför allt att samla in och ta tillvara dessa exempel och erfarenheter för att tydliggöra och lyfta fram olika former av arbetssätt.
I första hand kontaktas räddningstjänsten i kommunen och därefter andra involverade aktörer, såsom säkerhetssamordnare, utbildningsförvaltning, polis, skola eller lokala försäkringsbolag. Frågeställningarna berör i vilken utsträckning det finns ett systematiskt arbetssätt när det gäller skolbränder i
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kommunen, hur detta i så fall är organiserat och vilka aktörer som ingår. Vidare är det intressant att
lyfta fram vem som tagit initiativ till ett eventuellt samarbete och vilket stöd som finns från kommunledningens sida. Det är även av stort intresse om det har genomförts någon utvärdering av arbetet
och vilka eventuella positiva effekter som går att utläsa.
Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som kan användas som underlag för den slutrapport som ska lämnas till regeringskansliet den 1 juni 2011.

____________________________________________________________________

Konferensen Skolan brinner 2011
Konferensen Skolan Brinner arrangeras den 13–14 oktober på Scandic Star hotell i Sollentuna.
Programmet börjar bli klart och finns under Brandskyddsföreningens hemsida där även anmälan kan
göras. Bland programpunkterna kan nämnas det förebyggande arbetet i Gävletrakten samt i Östersund. En föredragshållare som kanske är bekant är Stavros Louca från Rinkebyskolan som är en av
lärarna i TV-serien klass 9A .
Program så långt det är klart.

Anmälan till konferensen Skolan brinner

____________________________________________________________________

Brister i brandskydd i många skolor
I landets skolor har åtskilliga brister i brandskyddet påträffats. Detta sedan skolorna själva tog över
ansvaret för sitt brandskydd för sex år sedan. Det visar Sveriges Radios granskning i närmare 220
kommuner av räddningstjänstens senaste tillsyn i skolor.


Läs mer "Brister i brandskydd i många skolor"



Länkar till "Lokal rapportering om brandsäkerheten i svenska skolor"

"Bara en tidsfråga innan en katastrof sker"
Det är bara en tidsfråga innan någon av alla de bränder som anläggs på landets skolor leder till en
katastrof. Det säger författaren Mats Wahl, som engagerat sig i problemet med skolbränder. Han
oroas över de brister i skolornas brandskydd som SR:s rapportering redovisar, och tycker att vi pratar alldeles för lite om de risker som våra barn utsätts för i skolorna.


Lyssna på "Ett symptom på något oändligt mycket större"



Läs mer

____________________________________________________________________

Dagens Nyheters artikelserie ”Hem till skolan”
DN journalisten Maciej Zaremba har skrivit en artikelserie om skolan idag. Serien har vållat mycket
debatt och även om den inte direkt berör bränder i skolan så kan den kanske förklara bakgrunden till
problemet.
 Så vandaliserade kommunen en skola
 ”Sverige har slutat undervisa.” Så förlorade lärarna sitt yrke
 ”Det är ingen vacker syn.” Så tog teknokraterna kommandot över skolan
 ”Man måste låta rätt gå före galet.” En skolas kamp mot överheten
 ”Reformerna måste granskas”
 Den glömda läraren
 Maciej Zaremba: ”En förolämpning mot barnen.” Så sänkte skolan kraven på läskunnighet
 Björklund: Artiklarna belyser stora problem
Debatt:
 Chatt med Maciej Zaremba
 Annica Grimlund: Lärarnas tidning har en fri och självständig ställning
 Eva-Lis Sirén: Lärarna måste höja sina röster

____________________________________________________________________
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Solstickan 75 år
Tobaks- och tändsticksmuseum på Skansen här i Stockholm har tagit fram ett
skolprogram om brandsäkerhet som riktar sig till barn i åldern 10-12 år. Det har
man gjort i samarbete med Stockholms stad och Storstockholms brandförsvar.
Visst ekonomiskt stöd har erhållits från Brandskyddsföreningen.

Ingen rök utan eld
Museet erbjuder ett gratis skolprogram som riktar sig till åldersgruppen 1012 år inom området brandsäkerhet. Utifrån museets samlingar belyses eldens historia i människans
värld – både historiskt, i nutid och utifrån ett globalt perspektiv. Många barn leker gärna med eld och
det finns ett behov av ett förebyggande arbete för att förhindra skador.
Skolprogrammet har följande tematiska indelning: Människan och elden, Föreställningar om eld, Tändstickor, Ansvar, Brandsäkerhet och Vad kan hända? Syftet är att kunna erbjuda skolor ett stöd i förebyggande brandskydd.

Länk till Tobaks- och tändsticksmuseum på Skansen

____________________________________________________________________

Redovisning av forskningsresultat
Den 9 november 2011 i Göteborg är det dags för det tredje seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand. Vid seminariet redovisas de senaste forskningsresultaten.
Projektet i sin helhet löper fram till och med 2012. Fem av de nio
delprojekten är avslutade. Följ projektet och ladda ner rapporterna
på www.anlagdbrand.se

____________________________________________________________________

Intressanta artiklar i media:
Ctrl-Klicka på den röda rubriken för att komma till artiklarna på tidningarnas hemsidor.

Utbildning och information
Musikal ska lära barn om bränder
"Flamman" heter musikalen som ska lära sexåringar i Västerås om brandskydd och sjösäkerhet. I vanliga fall brukar brandmännen åka ut till skolor för att informera barn om brandsäkerhet – men i år
testar man något nytt. Tillsammans med lärare och elever på Kulturskolan i Västerås sätter man nu
istället upp en musikal på brandstationen i Västerås.
 Lyssna på "Man ska ha brandvarnare"

Vill förhindra skolbränder
I Karlskoga har polis och brandkår tillsammans börjat bjuda in ungdomar till brandstationen för att
försöka förhindra bränder på skolor.
– Risken finns ju. Det är inte frågan om utan när vi får en brand i Karlskoga, säger polisen Stefan
Sundh.
Stefan Sundh jobbar mycket på Karlskogas skolor. När vi träffar honom är han på högstadiet Österledsskolan och där hinner han bara in genom dörren innan han stannar till vid ett av borden i korridoren och pekar på brännmärken.
– De sitter och leker med cigarettändare vid borden. Det här kan man hitta på de flesta skolor kan
jag tänka mig, säger han.
Stefan Sundh berättar att på en annan av Karlskogas högstadieskolor så var det någon som tände
eld på en toalettpappersrulle strax före jul.

Bränder
Följande artiklar är endast ett litet axplock av inträffade bränder i skolor.

Småbarn kan ha orsakat mordbrand
Småbarn misstänks ha anlagt den brand i Vallhov som utvecklades till en mordbrand på onsdagseftermiddagen.
Det brann kraftigt i källaren, ett flertal lägenheter blev skadade av sot och röklukt och hyresgästerna har fått lämna sina bostäder. När larmet om att det brann i källaren på Killingvägen 7 kom till
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räddningstjänsten vid 16.30-tiden på onsdagen var det redan fullt utvecklad brand i minst två källarförråd i källaren på tvåvåningshusen med loftgång. Det var en boende i huset som larmade.

Många bränder på S:t Ilian
Elva bränder har anlagts på S:t Ilians skola de senaste veckorna. Elever och skolpersonal är rädda att
det ska skada skolans rykte.
– Alla är trötta på det här: att larmet går och att vi måste utrymma och ställa upp utanför, säger
sjundeklassaren Joslyn Kaya.
Det har brunnit i papperskorgar som sitter i korridorer och på toaletter. Inga materiella skador
har uppstått, förutom sot i taket, och bränderna har kunnat släckas av elever och skolpersonal.
Bränderna har startat när eleverna varit på lektion och fyra gånger har rökutvecklingen varit så
kraftig att brandlarmet gått och skolan fått utrymmas.
Första branden inträffade fredag 15 april, just innan påsklovet. När eleverna kom tillbaka till skolan
förra tisdagen fortsatte problemen.
Skolan kontaktade då polisen och gjorde efter ytterligare ett antal bränder en polisanmälan.
Varför polisanmälde ni inte direkt?
– Vi gör nästan aldrig det, vi vill tänka igenom det först, men vi polisanmäler alltid när ett brott
begåtts, säger rektor Ewa Johansson.
– Vi pratade med eleverna direkt och agerade på olika sätt, det tycker vi är viktigast.
Man har bland annat kontaktat brandskyddsmyndigheten.

Placerade brinnande ljus innanför tak på gymnasiet
Under torsdagseftermiddagen placerade någon ett brinnande ljus innanför ett innertak på Svalöfs
gymnasium. Men rök upptäcktes tidigt och en allvarlig brand kunde undvikas. Polisen vet inte om
händelsen har en koppling till de två bränderna i Teckomatorp tidigare i veckan.
Det var strax efter tolv på torsdagseftermiddagen som någon försökte starta en brand inne på en
toalett på Svalöfs gymnasium på Rönnebergsvägen.
Att det rör sig om en anlagd brand är det ingen tvekan om.
Enligt polisanmälan hade någon placerat ett brinnande ljus innanför innertaket på toaletten.
– Någon har lyft på ett innertak och sedan har man placerat ett brinnande ljus i taket intill isolering. Isoleringen har inte börjat brinna, men det blev förkolning. Personer kände röklukten och man
kunde släcka, berättar Björn Johansson, stationsbefäl vid polisen i Svalöv.
Händelsen rubriceras som mordbrand av polisen.

Nytt försök att bränna skola i Malmö
En brand utbröt tidigt i morse i Rosenholmsskolan i Malmö. Brandkåren larmades 03.42. Elden började i ett sopkärl och spred sig till ett skärmtak. Även natten före försökte någon tända eld på skolan.
– Men vi har lyckats hindra elden från att sprida sig till skolsalarna och skolan kommer att vara
öppen på måndag, säger Tommy Norlander vid räddningstjänsten.
Branden är troligen anlagd. Natten före hade träkrukor staplats vid väggen och tänts på, men då
tog sig inte elden.

Tre misstänkta för gymnasiebrand
Tre personer sätts i samband med branden som delvis förstörde en maskinhall på naturbruksgymnasiet under söndagskvällen.
Lars Bjurström på räddningstjänsten hoppas att polisen efter skolbranden kan klara upp fler mindre bränder och att Dingle kan bli en lugnare plats.
– Det har varit flera händelser under de senaste månaderna, säger han.

Skadegörelse på Kågeskolan
Tre mindre bränder fick släckas under tisdagsförmiddagen.
Det blev en händelserik förmiddag på Kågeskolan under tisdagen. Och det inte på ett positivt sätt.
Under de korta timmarna upptäckte man inte mindre än tre små bränder.
Bland annat hade någon satt eld i papperskorgarna inne på två av skolans toaletter. Den tredje eldhärden fanns vid en kortläsare.

Domar och erkännanden
Flicka misstänks för mordbrand på skola
En flicka misstänks för mordbrand. Hon anklagas för att ha anlagt två bränder på Karl-Oskarskolan på
Alegatan i Växjö.
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Brottsmisstanken kommer att delges flickan vid ett polisförhör som hålls med henne i nästa vecka.
Då kommer hon att ha en offentlig försvarare vid sin sida.
Skolbränderna som flickan misstänks ligga bakom inträffade en eftermiddag i mitten av februari. Bränderna startade i två papperskorgar på olika toaletter. Skolans automatiska brandlarm utlöstes inte och
elden självslocknade i båda fallen.

Bränder på Ramnerödsskolan uppklarade
Ungdomligt oförstånd och äventyrslusta. Men mycket allvarligt. Så summerar polisen de anlagda bränderna på Ramnerödsskolan.
- Lyckligtvis har inte bränderna spridit sig till något allvarligt, säger Göran Gustavsson vid Uddevallapolisen.
Anlagda bränder på toaletter fick räddningstjänsten att rycka ut ett par gånger. Men ingen av
bränderna spred sig. Skolan tog dock incidenterna på allvar och Göran Gustavsson säger att tack vare
gott samarbete med skolledningen har man lyckats lösa det hela.
– Vi har förhört flera personer i ärendet och fått vissa medgivanden, säger Göran Gustavsson. Det
handlar om underåriga, så det blir mer ett samtal om allvaret i det hela.
Han säger att de som misstänks för att ha anlagt bränderna visar stor ånger.

Anlagd brand på Alby skola
För snart 30 år sedan brann Alby skola ner till grunden. I onsdags kunde det ha skett igen då två ungdomar försökte elda på taket. Händelsen är polisanmäld och har rubricerats som försök till mordbrand.
Bensin och papper
– Det är skolan som har polisanmält att två ynglingar har varit uppe på taket och försökt elda.
Tydligen har de haft med sig bensin och lagt ut något papper men inte lyckats få eld på det, säger
Lennart Jonsson vid Ångepolisen.

15-åring erkände alla tre bränderna på Älmekulla
När polisen frågade om 15-åringen hade något att berätta om bränderna på idrottsplatsen Älmekulla
– valde han att erkänna.
– Jag blev en smula paff, medger polisens förhörsledare Staffan Käll.
Under en dryg månad har tre anlagda bränder inträffat på Älmhults IF:s idrottsplats Älmekulla.
Den första branden skedde den sjätte mars då den lilla kiosken intill omklädningsrummen eldhärjades
vid halv sjutiden på morgonen.
Strax efter midnatt den tredje april var det dags igen när idrottsplatsens speakerbyggnad totalförstördes.
Polisen lade ned omfattande resurser för att kunna gripa pyromanen och en rad förhör hölls. Men
det dröjde bara några dagar innan klubbstugan eldhärjades vid en våldsam brand strax innan klockan
tre under natten till den sjunde april.
Räddningstjänsten beskrev branden som explosionsartad och det fanns inledningsvis risk för att branden skulle spridas till närliggande Stena aluminiums anläggning eftersom gnistregn föll över Stenas
fabrikstak.
– Redan dagen efter branden i klubbstugan hördes 15-åringen upplysningsvis eftersom vi visste att han
varit ute i området på natten. Pojken sa då att han inte hade någon kännedom om branden, berättar
Staffan Käll.
I måndags ville polisen ändå höra 15-åringen igen för att se om han under sin nattliga vistelse i
Älmhult trots allt såg något som kunde kopplas till branden.
– Han kallades till ett nytt förhör och var i det läget inte misstänkt för något brott. Under förhöret
valde han att erkänna alla tre bränderna. Jag kände en lättnad att brotten fått en lösning och jag tror
att bränderna oroat många i Älmhult, säger Staffan Käll.

Övrigt
Väktare ska lugna unga
Efter en incident i mitten av mars, då Sunnes kulturchef slog till en 14-årig pojke över kinden, har nu
kommunen vidtagit flera åtgärder. Bland annat sätts det in extra personal på Fryxellska skolan.
Två väktare patrullerade under onsdagen på Sunnes bibliotek. Det är deras tredje vecka här och
resultatet av månaders oroligheter på biblioteket. Ett gäng högstadieungdomar har sedan innan jul
förra året besökt biblioteket i Sunne efter skolan. De har varit högljudda och uttalat svordomar och
könsord. Viss skadegörelse har förekommit och de har trakasserat både personal och besökare.

"Unga behöver möta vuxna"
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Skolbränderna har halverats
Antalet skolbränder i Göteborg har i det närmaste halverats de senaste fyra åren från 135 till 70.
Det kan bland annat bero på att räddningstjänsten jobbat mer med information och att 2004 års
lag om skydd mot olyckor lyfter fram skolornas ansvar att ha ett fungerande brandskydd.
– Det var tur att ingen skadade sig, säger Belal, elev vid Frölundaskolan om tidigare incidenter.
Vad hände då?
– Bränder i toaletter och så. Det är bra att man gör åtgärder mot det på en gång, tycker han.
Alla skolor ska numer ha ett systematiskt brandskyddsarbete där alla har sina roller och ska veta
vad de gör ifall det ändå börjar brinna.
– Bland annat är det personal som har ansvar för att titta hur det ser ut med brandsläckare och se
om det är något som har inträffat. Har de det så larmar de ju, säger Frölundaskolans rektor Yvonne
Breding.
 "Vi utbildar både elever och lärare"

Förskolebarn bearbetar brand
Förskolebarnen har ritat teckningar och tittat på det nerbrunna huset. Måndagen gick åt till att bearbeta känslorna kring branden på Hermelinen.
När barnen på måndagsmorgonen kom till sin förskola Hermelinen, tillfälligt inhyst i en paviljong,
ställde de sig i fönstren och blickade bort mot den eldhärjade byggnaden vid sidan om. Då hade de
flesta redan varit med sina föräldrar och tittat på den tidigare. Förskolan fattade eld natten mot söndagen och polisen tror att den branden var anlagd.
– Alla har varit lugna och mest konstaterat att det brunnit, säger förskollärare Ulrika Christensson.
All förskolepersonal som hade möjlighet samlades på söndagen för att ringa runt och informera
föräldrar.
– Barnen har redan pratat och bearbetat det mycket. Det hade nog varit skillnad om det brunnit
natten mot måndag, säger Carolina Engwall som också är förskollärare.

15 miljoner ska stoppa bränderna
Kommunen satsar 15 miljoner 2012 för att förebygga bränder och oroligheter i stadsdelarna i framtiden. – Vi måste upptäcka unga med problem och hjälpa dem mycket tidigare, säger kommunstyrelsens
ordförande Anneli Hulthén (S).
– Eftersom det går bra för Sverige så går det bra för Göteborg. Och då är det lite lättare och
mycket roligare att lägga budget för Göteborgs kommun för 2012.
Den presenterades i går av de styrande kommunalråden Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och
Mats Pilhem (V).
Den mest spännande punkten dolde sig bakom rubriken "Inrättande av en social investeringsfond".
– Vi satsar 15 miljoner kronor 2012 för att det ska finnas resurser till tidiga förebyggande insatser,
säger Anneli Hulthén. Åtgärder som kan ses som sociala investeringar som ger avkastning i form av
färre sociala problem längre fram.

____________________________________________________________________

Anmälan till nätverket eller e-post i retur
Får du inte våra nyhetsbrev direkt till dig så anmäl dig på den här länken. Vid varje utskick
får vi några adresser i retur.
Vänliga hälsningar
Suzanne, Björn, Kristian, Anders och Susanne
Ovanstående artiklar finns även i Bilaga 1 som kan laddas ner från
www.brandskyddsforeningen.se/anlagdbrand e-post anlagdbrand@svbf.se
Tidigare nyhetsbrev kan också laddas ner från hemsidan. Där finns det även mer information om
anlagd brand.
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