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1 PERSONUPPGIFTER
1.1 Huvudsökande
Sökande
Förnamn

Organisation
Efternamn

Sofie

Organisationsnamn

Pilemalm

Linköpings universitet

Akademisk titel

Org. Nummer

Biträdande Professor

202100-3096

Tjänstetitel

Mobiltelefon

0734613131
Post nr

https://liu.se/forskning/carer

Institution

Biträdande Professor/Föreståndare respons- och räddningssystem
Telefon

Hemsida

Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling
Gatu/Boxadress

581 83

0734613131
Postort

581 83

Linköping

E-post

sofie.pilemalm@liu.se

1.2 Firmatecknare/ansvarig
Förnamn

Efternamn

Per-Olof

Brehmer

Tjänstetitel

Prefekt, Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, LiU

1.3 Projektledare
Projektledare är:

Den Huvudsökande

CV - Projektledare

Max 2 sidor

2018-09-26 15:56:09

Sidor: 2 778,7 kb

2. PROJEKTINFORMATION
2.1 Ansökningstyp
Ansökan avser

Nytt Projekt

2.2 Problemområden/Fokusområden
1. Värdering av brandskyddsåtgärder
2. Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle
3. Brandskydd i byggnadsverk
4. Brandskydda i transportmedel
5. Aktiva brandskyddssystem
6. Brandsskydd och risker i industriell verksamhet
7. Brand och miljö
8. Innovativt brandskydd i det digitala samhället
9. Resilient brandskydd i ett systemperspektiv – är brandskyddsåtgärderna i balans?
10. Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen – brandsäkerhetsmässiga utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle.
11. Brandsäkerhet för en åldrande befolkning. Kvarboende och vård i hemmet – utmaningar och lösningar.

2.3 Projekttid
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2019-01-15

2.4 Återrapporteringar
Underlag för Infoblad på svenska och
engelska

Periodens slutdatum

2020-06-15

907 500

Slutrapport

Planerade seminarium, specificera

Framtidens skadeplats 2020 samt i Brandforsk regi om så önskas
Annan

Sökta medel

Presentation vid seminarier od arrangerade av
Brandforsk.

BF18-0005

Periodens startdatum

Planerade vetenskapliga artiklar, specificera

Minst två styck om CIP i socialt-utsatta områden. En till domäntidskrift t ex Journal o
Annan

Kommer avrapporteras löpande, se spridning av resultat i projektbeskrivning Andra möjliga konfernser t ex EGOV: Electronic Government 2019 och 2020

2.5 Projektinformation på svenska
Projekttitel

Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)
Projektbeskrivning (max 5000 tecken)

En av utmaningarna i dagens samhälle är segregation där de sociala klyftorna ökar och allt fler bostadsområden och förorter kännetecknas av
socialt utanförskap, och dör ibland samhällets strukturer uppfattas som frånvarande och andra krafter tagit över. I ett ökande antal förorter
upplever därför boende, föreningar och företag otrygghet, bristande tillit till myndigheter och uppfattar sig ha små möjligheter till inflytande över sin
miljö och sin vardag. Rekrytering till kriminalitet ökar och forskning visar på korrelation med sämre hälsa, sämre skolresultat, högre arbetslöshet
och större andel olyckor än befolkningen i övrigt. När det gäller specifikt bränder visar projekt om anlagd brand i skolor på vissa samband mellan
bakgrundsfaktorer ovan och anlagda skolbränder och bilbränder är ett växande problem i många förorter.
Räddningstjänstens samverkan med civila personer som första insatsaktörer, s.k. (CIP) har visat sig framgångsrik för att förstärka trygghet och
räddning i glesbygd. Under det senaste året har även liknande projekt startats upp i förortsmiljöer och utsatta områden, t ex i Ekerö kommun samt
i Södertälje kommun. Tanken har här varit att inte bara kunna agera på händelser när de inträffar, utan även att, genom stärkt närvaro och trygghet
i utsatta områden faktiskt kunna förhindra ATT vissa händelser, inte minst anlagda bränder, inträffar. CIPar har utbildats, t ex i brandsläckning,
HLR och första hjälpen och larmas ut på vissa typer av händelser, tidigare via SMS listor, nu även via appen Safeland.
Den tekniska utvecklingen av brandvarnare och detektorer har medfört att begynnande bränder upptäcks tidigare. Genom att integrera
brandvarnare till lokala CIPar kan rätt åtgärd ske av CIPar, redan innan en brand utvecklas. Vid redan utvecklad brand kan CIP användas för att
vidta rätt åtgärder.
Det här projektet syftar till att vidareutveckla och utvärdera konceptet CIP med avseende på:
• rekrytering av CIP, d v s hur rekrytera, engagera lämpliga personer och motivera dem över tid;
• identifiering av CIPs behov av stöd vid utlarmning och hantering vid händelser (t ex teknikstöd, utbildning, utrustning, juridiska aspekter,
stresshantering);
• framtagande av teknisk standard för CIP kommunikationsplattform, inklusive framtagning och integration av brandvarnarsystem med Safelandappen för spridning till lokala CIP-grupper.
• vidareutveckling av befintligt utlarmningsstöd från räddningstjänst till CIP genom appen Safeland, inklusive integration med uppkopplade
branddetektorer
• utvärdering av konceptet som sådant vid projektavslut.
Det föreslagna projektet relaterar därmed till fokusområdet Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle och kan ses som en
fortsättning på tidigare kartläggningar om var och varför det brinner. Projektet fokuserar på att 1) undvika oönskade händelser eller att de
eskalerar (prevention) och 2) hantera dem om de ändå inträffar (respons). Konceptet CIP är inte isolerat till brand eftersom CIP även larmas på t
ex hjärtstopp men för detta projekt ges bränder extra utrymme genom koppling till branddetektorer och Safeland.
Projektet genomförs som aktionsforskning, innefattande t ex intervjuer och workshops. Utfallet inkluderar ett utvecklat koncept för CIP i förort,
med teknik och metodik, där resultaten dokumenteras och sprids i form av rekommendationer, informationsmaterial behovs- och checklistor, för
att kunna implementeras i andra kommuner. Vidare sker rapportskrivning och vetenskaplig avrapportering av projektet.

Målet med projektet är att räddningstjänsten i samverkan med CIP kan korta responstider, minska oönskade händelser, och sprida kunskaper till
andra kommuner. Den förväntade effekten är ökad trygghet i närhetsområdet, men också att visa på goda förebilder och alternativ till kriminalitet i
förorter och utsatta områden. Projektet skall även vidareutveckla den teknik som finns tillgänglig inom området idag. Långsiktigt är den förväntade
samhällsnyttan CIP-verksamhet spridd till flera kommuner och därmed ökad trygghet, mindre antal händelser (t ex anlagda bränder), att kunna
förstärka räddningsaktörers insatser, förbättra myndighetsservice, integration och social sammanhållning, samt erfarenheter av hur CIP-funktioner
kan organiseras och utvecklas på etnisk/kulturell- och genusmedveten grund.
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Projektet genomförs vid Centrum för forskning om räddningssystem och respons vid Linköpings universitet (CARER) i samarbete med United
Eyes AB. CARER står för koordinering inom projektet, dokumentation, utvärdering, kommunikation och spridning av resultat. Genom CARERS
forskningsprogram ”Effektiva insatser på framtidens skadeplatser” erhålls dessutom viss medfinansiering av det aktuella projektet, samt
synergieffekter. United Eyes AB står för tillhandahållande av appen Safeland med integration till lokal räddningstjänst (SBFF) samt för integration
av lokalt brandvarnarsystem. Södertörns brandförsvar rekryterar och utbildar CIP inom respektive område.
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3. MEDSÖKANDE / SAMARBETSPARTNERS
Förnamn

Efternamn

Per

Universitet / Organisation

Källgården

United Eyes AB

Funktion

E-post

Ansvarig teknikutveckling projekt

per.kallgarden@safe.land

(Endast för medsökande som inte tidigare sökt hos Brandforsk eller inte sökt på 3 år)

CV - Medsökande

Max 2 sidor

2018-09-27 14:22:41

Sidor: 1 186,2 kb

4. BUDGET
4.1 Budget
Personal inklusive OH-kostnader
Sofie Pilemalm, CARER/Li, forskning, projektledning
Doktorand alternativt amanuens CARER/LiU, datainsamling/pulicering
Senior forskare , Fredrik Söderström CARER/LiU, forskning, handledning
Per Källgården, Utvecklare United Eyes AB
Lars Hörding, Utvecklare United Eyes AB, utveckling

Timmar
360
350
150
125
350

Kost/h.
800
370
600
800
600
Summa

Material / utrustning
Teknik för brandlarmssystem för test, verifiering och nyttjande i projektet
Installationskostnader
Summa
Resor
för datainsamling Stockholm
deltaganden en vetenskaplig internationell konferens
Summa
Övrigt

Sökt
288 000
129 500
90 000
10 000
210 000
727 500

Total
288 000
129 500
90 000
100 000
210 000
817 500

Sökt
100 000
20 000

Total
100 000
20 000

120 000

120 000

Sökt

Total

35 000

35 000

25 000

25 000

60 000

60 000

Sökt

Total

Summa
Sökt
Summa av samtliga kostnader för hela projektet
Summa av medel som sökes från Brandforsk

Total
997 500

907 500
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Summering av budget sökt och totalt
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5.1 Medel erhållna från andra finansieringskällor för projektet

Anslagskälla
Effektiva räddningsinsatser för framtidens skadeplats (MIST)

Summa

BF18-0005

5 ÖVRIGA ANSLAGSKÄLLOR

300 000

Summa

300 000

5.2 Medel sökta från andra finansieringskällor

Anslagskälla

Summa

Summa
5.3 Medel som planeras sökas från andra finansieringskällor

Anslagskälla

Summa

Summa

6. BILAGOR
Projektbeskrivning

Max 20 sidor

2018-09-28 10:12:36

Sidor: 12 9,6 mb
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7. EXAMENSARBETEN SOM SÖKANDE ÄR VILLIGA ATT HANDLEDA.
Lägg till examensarbeten, dock minst två. Dessa behöver inte utgöra en del av det sökta projektet.
Titel

IT stöd för CIP i förort (preliminär titel snarare ämne/perspektiv)
Syfte

Förslagsvis Masteruppsats Masterprogrammet för IT & Management Liinköpings unversitet
Handledare

Antal studenter

Sofie Pilemalm alt Fredrik Söderström

2

Kort problembeskrivning

Förslagsvis Masteruppsats som behandlar CIP i förort som koncept med IT som en möjliggörande av (CIP) samverkan för ökad trygghet i socioekonomiskt utsatta områden samt effektiv respons på oönskade händelser. Bör har någon form av Informatikfokus
Kommentarer (ex behov av ytterligare samverkans partners)

Titel

CIP i förort , ett förändrat samhällskontrakt (preliminär titel snarare ämne/perspektiv)
Syfte

Masteruppsats eller praktikarbete statsvetenskap
Handledare

Antal studenter

Någon av de handledare som är verksamma statsvetenskap, Linköpings universitet

1

Kort problembeskrivning

Här kan man tänka sig en Masteruppsats eller praktikplats inom ämnet statsvetenskap. Det är svårt att specificera ämnet specifikt på förhand
men det kan handlar om att de fram de bästa förutsättningarna för att CIP i socio-ekonomiskt utsatta områden ska fungera forts nedan
Kommentarer (ex behov av ytterligare samverkans partners)
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Vi har tidigare haft Masterstudenter som gjort sin praktik/uppsats hos CARER och tittat på semi-professionella/CIP i glesbygd. Har sökande för
2019, oftast stannar de 2 år för både praktik/uppsats
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