Information till arbetsgivaren
om Svenska Blå Stjärnan
Frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan har
samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid
kriser, utbrott av smitta och andra händelser som
kan drabba djuren.
Svenska Blå Stjärnan (SBS) är en ideell
organisation som får medel från Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Våra
medlemmar utbildas så att de kan rycka ut vid
oförutsedda händelser och kriser i samhället.
SBS ansvarsområde är djurskötsel och smittskydd och organisationen utgör ett komplement
till samhällets övriga skyddsnät. Arbetet baseras
på frivilliga insatser och människors vilja att bidra
med sin tid och sitt engagemang. SBS rekryterar
och utbildar frivilliga som i händelse av en kris
eller katastrof är beredda att stödja samhället.
Sedan 2006 har SBS ett avtal med Jordbruksverket om deltagande vid bekämpning av sjukdomsutbrott inom epizooti- (allvarlig smittsam
djursjukdom) eller zoonosområdet (sjukdom
som smittar mellan djur och människa) eller
annan händelse av allvarlig karaktär. I vissa län
finns även avtal mellan SBS och länsstyrelse där
medlemmar ingår i länets krisberedskap.
SBS har redan agerat vid flera utbrott av
allvarlig karaktär som till exempel blåtunga i
södra Sverige 2008–2010, fågelinfluensa 2016
och mjältbrand 2017. Medlemmar har även varit

behjälpliga vid stormen Gudrun 2005, branden
i Västmanland 2014 och vid ett flertal tillfällen
sanerat oljeskadade fåglar. SBS har även medlemmar som tar gräsprov åt Strålsäkerhetsmyndigheten. Under våren 2011 var de ute och tog
betesprover i Skåne i samband med de radioaktiva utsläppen i Fukushima.
I händelse av en situation där de frivilligas
insats behövs är det väsentligt att merparten
av de frivilliga kan ställa upp med kort varsel.
Därför är det en förutsättning att den frivilliges
arbetsgivare är villig att ställa sin arbetstagare till
SBS/Jordbruksverkets förfogande för ett sådant
uppdrag. Ersättning till arbetstagaren utbetalas
av Jordbruksverket.
Längden på uppdraget är svårbedömt då det
kan komma att variera utifrån den aktuella situationen. I gengäld får arbetsgivaren en medarbetare som är en tillgång för arbetsplatsen genom sin
kunskap om och erfarenhet av hur man bemöter
människor i kris och hur man agerar i krissituationer. I SBS utbildning av frivilliga ingår, förutom
djurkunskap och djurhantering, kurser i första
hjälpen, brandskydd, smittskydd, krishantering
och ledarutveckling. Alla dessa utbildningar
skapar människor som är vana att agera, fatta
beslut och ta ansvar.
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