Kemkoordinatorerna
– ett stöd i kemikaliefrågor

Vad är kemkoordinatorer?
MSB har avtal med ett antal kommuner om att det i kommunen ska
finnas en kemkoordinator.
Varje kemkoordinator har ansvar för ett visst geografiskt område och
bör ha minst en kontakt per år med varje räddningstjänst eller förbund
i sin region.
Kemkoordinatorernas viktigaste uppgifter är att
•

•
•

verka för en höjning av kunskaperna om riskerna vid kemikalie
hantering och om de åtgärder som bör vidtas vid kemikalieolyckor
vara initiativtagare till övningar, möten och säkerhetshöjande
aktiviteter
informera om samt vara kontaktperson i kemberedskapsfrågor
i övrigt

Kemkoordinatorerna verkar främst genom att stödja kommunernas
arbete med att planera och förbereda insatser inför händelser med
farliga ämnen. Koordinatorerna kan även nyttjas som stöd i samband
med insatser. Avtalet med MSB ställer dock inget krav på operativt
deltagande vid en olycka.
Kemkoordinatorerna är oftast brandingenjörer eller brandmästare.
De skall utöver detta ha särskild kunskap om risker med farliga
ämnen och hur man kan planera för insatser där sådana ämnen är
inblandade. För att kunna göra detta får de särskild utbildning via
MSB. Utbildningen sker dels i form av grundutbildning och dels
i form av särskilda teman, till exempel risker med strålning eller
olyckors miljöeffekter, som byts varje år.
Utifrån periodens tema inventerar koordinatorerna situationen i sin
region och hjälper till att föreslå behov av förändringar och förbätt
ringar. Sådana förslag till åtgärder kan rikta sig till såväl lokal som
regional och central nivå.

Vad kan kemkoordinatorerna hjälpa till med i kommunerna?
•

Utgöra stöd och bollplank vid framtagandet av insatsplaner för
till exempel
	- Transporter av farligt gods
	- Sevesoverksamheter
	- Objekt där strålkällor förekommer
	- Annan farlig verksamhet som hanterar kemikalier
• Delta i planering, genomförande och utvärdering av övningar
av sådana insatsplaner
• Förmedla kunskap om kemikalier och deras risker
• Kartlägga behov av och i viss mån genomföra utbildning
• Stimulera och samordna utbildning och övning inom ramen för
de Regionala Samordningsfunktionerna (RSF)
Kemkoordinatorerna representerar också ibland MSB vid internatio
nella övningar, deltar i utvecklingsprojekt och hjälper till att sprida
information om MSB:s inriktningsarbeten.

Vad kostar det att få hjälp av en kemkoordinator?
Kemkoordinatorerna arbetar cirka 10 veckor per år med denna uppgift.
Den delen av deras tjänst finansieras av MSB. Det kostar alltså inte nå
got för enskilda kommuner att få stöd och hjälp av en kemkoordinator.

Kontakt med en kemkoordinator
Kontakt med kemkoordinatorerna får du genom att vända dig till någon av de
räddningstjänster MSB har avtal med
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
054-29 70 00

Medelpads Räddningstjänstförbund
060-12 32 00

Räddningstjänsten Syd
046-540 46 00

Räddningstjänsten Östra Götaland
010-480 40 00

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
0226-64 58 00

Storstockholms brandförsvar
08-454 87 00

Kalmar Brandkår
0480-45 75 10

Stenungsunds Räddningstjänst
0303 - 73 81 05

Umeå brandförsvar
090-16 22 00

Räddningstjänsten Storgöteborg
031-335 26 00

Luleå räddningstjänst
0920-45 65 00

Halmstad räddningstjänst
035-16 00 00

Kontaktpersoner MSB
Helena Nässlander, MSB
010-240 52 64
072-221 08 88
helena.nasslander@msb.se

Ove Brunnström, MSB
010-240 51 64
070-677 34 10
ove.brunnstrom@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msb.se
Publ.nr MSB0192 - November 2010

