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Bränderna i Ljusdals kommun 2018 
Utmaningar inom kostservice

FOTO Ljusdals kommun
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Klicka på play >>>

Filmen om branden
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FOTO Peter Nystedt, Ljusdals räddningstjänst

Ljusdals kommun leder insatsen 14 – 22 juli

14 JULI
Blixtnedslag 
Ängra och
Nötberget

15 JULI
Ängra evakueras 
Vattenbombning 
med helikopter

16 JULI
Brand i Enskogen  
och evakuering
Fem brandområden 
totalt i kommunen

18 JULI
Kårböle evakueras 
Italienskt brandflyg
anländer

19 JULI
Evakuering av 
Finneby, Huskölen

21 JULI
Polsk räddningstjänst 
kommer till Ljusdal med 
44 brandfordon

Länsstyrelsen leder insatsen 23 juli – 9 aug

29 JULI
Nu börjar eldens 
spridning vara 
under kontroll

5 AUGUSTI
Riksväg 84 
öppnas igen

7 AUGUSTI
Uppmaning: 
Livsfarligt vistas i 
brandskadad skog!

9 AUGUSTI
Räddningsinsatsen 
slut - markägare tar
över efterbevakning

23 JULI
Länsstyrelsen tar 
över insatsen

24 JULI
Totalt eldningsförbud  
Informationsmöte 
för branddrabbade

25 JULI
Evakuering 
av Laforsen

26 JULI
Vissa evakuerade 
kan återvända hem

28 JULI
Totalt är nu 10 utländska 
brandstyrkor i Sverige
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Kommunens krisorganisation

• LJUSDALS RÄDDNINGSTJÄNST 
leder insatsen 14 – 22 juli och medverkar till 9 augusti 

• KRISLEDNINGSNÄMND Informerad men inte aktiverad

• KRISLEDNINGSGRUPP från 17 juli
Kommunchef, bitr kommunchef, tf socialchef, kansli, information, stödgrupp:
Resurser till räddningstjänst, transporter, logistik, kost, administration, 
samordna frivilliga, stöd och boende åt evakuerade, kommunikation
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Många aktörer
• Räddningstjänst från hela landet 

Ljusdals kommun, företagare, 
skogsbolag, hemvärn

• Röda Korset, andra organisationer,
hundratals privatpersoner

• Alla 21 länsstyrelser, Polisen, 
försvaret, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, 
Trafikverket, Kustbevakningen, 
Lantmäteriet

• 10 EU-länder skickar markstyrkor, 
helikoptrar och brandflyg

FOTO Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
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Utmaningar för oss inom kostservice

FOTO: Ljusdals kommun
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Starten
Kostservice medarbetare vill hjälpa till

Från dag 4 nattvickning (dag 1)
Från dag 5 lunch och middag
Dag 8 – 27 frukost, lunch, middag

Som mest 1 000 per måltid
Totalt Ca 47 000 portioner
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Utmaning att balansera lager i början och slutet

3 320 portioner 27 juli

130 portioner 17 juli 100 portioner 10 aug
DAG:
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Hjälp med inleverans

Lagerkris första lördagen
Ringer Inköp Gävleborg
Avtalsgrossist levererar måndag morgon

Sista två veckorna: 
Hudiksvall Varma matlådor
Bollnäs Kylda matlådor

FOTO: Ljusdals kommun
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Röda korset - Frivilliginsatser 

Fönebasen och Färila skola
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Pizza = Snabbmat…
+
• Folk i fält får mat
•Miljöenheten – Pizzeriorna           

För att säkra hygien 

-
• Privatbilar inne i brandområdet
• Kommunlogistik konkurreras ut
• ”Vad gör kommunen…???”

Färila-Revyn FOTO: Ljusdals kommun
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En lastbil kommer lastad…

PRIVAT INSAMLING:

ü 22 mikrovågsugnar

ü 10 kylar och 10 frysar

ü 25 kaffebryggare

ü 1 pall fryst grillkorv

ü 2 pallar portionspizza

ü 2 pallar fryst lasagne

ü 5 pallar färskt bröd

ü 5 pallar kexchoklad

ü Bröd, dricka, MED MERA…

Färila-Revyn FOTO: Ljusdals kommun26 juli FOTO: Ljusdals kommun
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Efterarbete och erfarenheter

FOTO: Ljusdals kommun ljusdal.se

Efter bränderna

• Sanera och kasta frigolitboxar pga rök, smuts och sot

• Sanera kök och ventilation pga fiskallergi (styrde inte andras menyer)

• Summera och sammanställa mathantering enligt fakturor

• Förbereda kosthantering inför skolstart

• Se till att de som jobbat under krisen kan få semester
Färila-Revyn FOTO: Ljusdals kommun
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Kostens erfarenheter
• Kostchef och kostfrågor ska vara med i krisledning

• Funktionstelefon för kostlogistik

•Mallar för loggning, dokumentation, hygienrutiner i fält, mm

• Färdiga menyer och recept 

• ”Skopmat” går snabbt att laga och förpacka

• Fotografering

• Kapacitet lokalt/regionalt när det INTE är sommarlov?
ljusdal.se

Nuläge…
• Krispärm 

- Menyer/recept                                                                                                              
- Mall för dokumentation av antal producerade portioner                                                                        
- Mall för infoblad till varje måltid med port.storlek, specialkost, datum/tid      
kontaktuppgifter mm..                                                                                               
- Mall tidrapporter                                                                                                            
- Rutin för funktionstelefon                                                                                              
- Checklista egenkontroll/hygien                                                                                     
- Rutin fotografering                                                                                                          
- Dokument med kontaktuppgifter på nyckelpersoner                                                                              
- Årlig revidering i årshjulet

• ”Bygga broar” tillsammans med grannkommunerna
• Översyn krisplan/beredskap i kommunen (säkerhetschef)

Färila-Revyn FOTO: Ljusdals kommun
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Kostchef
maria.persson@ljusdal.se 
070-378 46 44


