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Inledning

Bakgrund
Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (2003:778) i kraft. Den nya
lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta till
skydd mot olyckor. Enligt lagen ska kommunen utarbeta handlingsprogram för skydd
mot olyckor. Kommunen kan välja att ha olika program för det förebyggande arbetet
och för räddningstjänstverksamheten eller ett gemensamt program.
 
I lagen om skydd mot olyckor anges övergripande nationella mål för verksamheten
skydd mot olyckor. De nationella målen är riktningsgivande. De nationella målen
kompletteras med verksamhetsmål. Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i
lagen medan övriga verksamhetsmål formulerar kommunerna själva i lokalt
anpassade verksamhetsmål utifrån den lokala riskbilden.
 
Enligt lag om skydd mot olyckor ska handlingsprogrammen innehålla:

• Kommunens mål för verksamheten formulerat i lokala verksamhetsmål.
• De risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till

räddningsinsatser. (Dessa risker behandlas i rapporten Riskanalys och
statistik, Värends räddningstjänstförbund)

• Hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras
ska beskrivas.

• Vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra
räddningsinsatser samt vilka resurser kommunerna har och avser att skaffa
sig. Förmågan ska redovisas för såväl förhållandena i fred som under höjd
beredskap.

Handlingsprogrammen och arbetet med dessa ska ses som en process med
kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förbättring. Handlingsprogrammen är
kommunens styrdokument för arbete med skydd mot olyckor. De kommer att ge goda
möjligheter för kommunerna att tydliggöra den politiska viljan när det gäller
olycksförebyggande och skadebegränsande arbete samt att bedriva effektiv
räddningstjänst. Arbetet med handlingsprogrammen förutsätter en bred samverkan
inom kommunen som organisation, men också med lokala organisationer och
näringsliv samt statliga myndigheter. Syftet är att samordna olycksförebyggande,
skadebegränsande och skadeavhjälpande verksamhet och åstadkomma en samsyn i
fråga om säkerhet och trygghet i kommunen.

Alvesta kommun och Värends räddningstjänstförbund
Detta handlingsprogram behandlar det olycksförebyggande arbetet inom Alvesta
kommun och Värends räddningstjänstförbund. Sidorna 10 till 12 gäller
räddningstjänstens förebyggande verksamhet och antas i direktionen för Värends
Räddningstjänstförbund. Övriga delar behandlas och antas i kommunfullmäktige.
Räddningstjänstens operativa verksamhet behandlas i ett eget handlingsprogram
som beslutas av direktionen för Värends räddningstjänstförbund.

Ett nytt arbetssätt har introducerats i kommunen. Det går ut på att målsättningarna
för säkerhetsarbetet skall utformas utifrån lokal riskanalys. Processen i sig med risk-
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och sårbarhetsanalys är viktig, inte minst med tanke på förankring av
säkerhetsbudskapet i olika led och samverkan mellan kommunens olika
förvaltningar, bolag och räddningstjänsten. Meningen är att säkerhetsarbetet skall
vara en integrerad och naturlig del i det ordinarie arbetet. Vi får räkna med att det
kommer att ta några år innan arbetsprocessen har trimmats in överallt.

Detta första handlingsprogram har utgått från:
• Pågående säkerhetsarbete
• De stora risker som identifierats i den första ROSA-processen (Risk- Och

SårbarhetsAnalys),
• olycksstatistik samt
• riskfaktorer som kan medföra stora kostnader även om de i förlängningen inte

leder till räddningstjänst.
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Fakta om olyckor

I lagen anges att de kommunala handlingsprogrammen åtminstone ska behandla de
olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. Kanske så lite som en fjärdedel av
olycksfallen som inträffar i Sverige leder till räddningsinsatser. Hur detta förhållande
ser ut med tanke på olyckor som drabbat egendom och miljön är dock okänt. Man
kan dock slå fast att det finns ett stort olycksförebyggande arbetsfält som skrider
långt utanför räddningstjänstens domäner.

Kostnaden för de som skadas ligger på cirka 40 miljarder kronor per år. Vad gäller
egendomsskadorna för brand- och vattenskador ligger detta på runt 8 miljarder
kronor per år.

Brand &
vatten ca 8
miljarder
kronor

?

Räddnings-
tjänstens insatser
Antal omkomna per
år
Trafik 600
Brand 125
Drunkning 125

Liv och hälsa Egendom Miljö

Fall Förgiftning

Övrigt ej rätj.

Trafik

Brand

Drunkning

Övrig räddningstj.

Räddningstjänstens
insatser

Ej räddnings-
insatser
Antal omkomna
per år
Fall 1200
Förgiftning 150
m.m.
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Enligt Räddningsverket omkommer varje år cirka 2 500 människor i Sverige till följd
av olycksfall. Dessutom vårdas 130 000 människor på sjukhus och 900 000 besöker
öppenvården till följd av olyckor. I Räddningsverkets rapport ”Olyckor i siffror” från
2002 finns en sammanställning på vilka typer av olyckor som är vanligast och vilka
befolkningsgrupper som drabbas. Sammanfattningsvis kan man se att:

• Skador är för både män och kvinnor sammantaget den vanligaste
dödsorsaken upp till 45 års ålder. Skador är dessutom den ledande orsaken
till förlorade levnadsår före 65 års ålder bland män.

• De flesta olyckor, med dödlig utgång drabbar män och äldre. Äldre är
överrepresenterade i nästan samtliga olyckstyper. De flesta dödsolyckor sker i
boendemiljön (drygt 40 procent). Detta gäller för alla åldrar, med undantag för
tonåringar och i viss utsträckning yngre vuxna som många gånger skadar sig
inom idrottsområdet.

• Flertalet typer av dödsolyckor minskar, exempelvis el- och drunkningsolyckor,
arbetsolyckor, detta beroende på bland annat ökad säkerhet.
Konjunkturcyklerna har också stor betydelse för olyckutvecklingen vilket
återspeglas bland annat i statistiken för vägtrafikolyckor. Medborgarnas
efterfrågan på säkerhet och trygghet ökar kraven på fortsatt riskreduktion trots
Sveriges internationellt sett mycket låga olycksnivåer. Medborgarnas
förtroende för samhällets säkerhetsarbete är för flertalet områden hög.

• En iakttagelse är att socialt relaterade risker inte visar samma tydliga tecken
på minskning som de tekniskt relaterade. Drog- och alkoholvanorna intar
sannolikt en nyckelställning som bakgrundsfaktor till denna utveckling. En
annan bakgrundsfaktor är den ökande andelen äldre i samhället.
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Kommunens organisation för riskhantering

Kommunfullmäktige
Kommunen har genom fullmäktige det yttersta och övergripande ansvaret för
säkerhet inom kommunen och det geografiska områdesansvaret. Ansvar för att
arbetstagare och skolelever har en säker arbetsmiljö följer av arbetsmiljölagen.
Lagen om extraordinära händelser föreskriver att kommunen ska ha en
krisledningsnämnd och plan för att hantera extraordinära händelser. Enlig Lag om
skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram som antas av
kommunfullmäktige.

Nämnderna
Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvaret för att säkerhetsnivån upprätthålls.
Ansvaret följer det normala verksamhetsansvaret inom respektive nämnds
verksamhet.

Bolag
Kommunkoncernens bolag har ansvaret för säkerheten inom respektive bolag.

Kommunskyddsgrupp
Företrädare från Kommunledningskontor, Allbohus, socialförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen samt huvudskyddsombud utgör styrgrupp för den kommunala
skade- och riskhanteringen med koppling till försäkringar. Kommunstyrelsen är
ansvarig nämnd för gruppen. Alla förvaltningar/enheter har riskobservatörer
utsedda, vilka har som uppgift att observera risker och aktualisera ev åtgärder.

Brandskyddsombud
För det systematiska brandskyddsarbetet har varje förvaltning/enhet utsedda
brandskyddsombud. Deras verksamhet samordnas av företrädare från Allbohus
(samordnaren av kommunskyddsgruppen). I de flesta fall är brandskyddsombundet
samma person som också är riskobservatör.

Riskhanteringsgrupp
En riskhanteringsgrupp med företrädare för samtliga förvaltningar och bolag utgör
arbetsgrupp för risk- och sårbarhetsanalyser.

Kommunens krisorganisation (enligt fastställd ledningsplan)

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beredningsgrupp är sammansatt av företrädare från olika fackområden och har till
uppgift att bereda besluten som krisledningsnämnden tar.

Informationsverksamheten är reglerad i kommunens informationsplan. Ansvarig för
samordning av informationen är kommunsekreteraren. Informationspersonal på
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kommunledningskontoret bildar informationscentral för information till allmänheten,
kommunorganisationen och media.

KrisSam är ett gemensamt informationssystem där länets kommuner, länsstyrelsen,
polis, räddningstjänst och sjukvård kan samutnyttja sina informationsresurser.

POSOM-grupp (psykologiskt och socialt omhändertagande) har till uppgift att minska
eller förhindra personliga kriser hos berörda i samband med olyckor. I gruppen finns
representanter för polis, vårdcentral, kyrkan, socialförvaltning, barn- och
ungdomsförvaltningen och kommunledningskontor. Gruppen benämns KIA-gruppen
och POSOM-larm kan aktiveras av räddningsledare eller behörig kommunal
tjänsteman.

SOS Alarm ansvarar för att larma in kommunens krisorganisation.

Samverkande myndigheter och organisationer
Kommunen kan samverka med polisen, länsstyrelsen, andra kommuner,
transportföretag (t ex MFA-Sydost för hantering av farligt avfall) m fl beroende på vad
som krävs i en specifik händelse

KommunfullmäktigeLandstinget
Polisen

Länsstyrelse
MFA-sydost

Krisledningsnämnd
POSOM
Kris Sam

m.m.
Kommunstyrelsen

Kommunskyddsgrupp
Styrgrupp:

• Kommunlednings-
kontoret

• Allbohus
• Huvudskydds-

ombud
• Socialförvaltning
• Barn- och ungdom
Riskobservatörer
i samtliga förvaltningar
och enheter

Rishanteringsgrupp
En företrädare från vardera:
Barn- och ungdom
Socialförvaltning
Kultur & Fritid
Bygg & Miljö
Kommunledningskontor (IT-avd
och beredskapssamordning)
Alvesta Energi
Alvesta Renhållning AB
Allbohus AB
Tekniska förvaltningen
Värends Räddningstjänst

mfl
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Lokal skadestatistik
För att få en uppfattning vad som orsakar personskador har lokal skadestatistik
studerats i form av två rapporter: Äldres skador i Sverige och Barns skador i Sverige.
I rapporterna går det på kommunnivå att utläsa hur många som vårdats på sjukhus
för diverse skador, exempelvis trafik- och fallolycka. Statistiken är uppdelad på kön
och täcker åldersgrupperna: 0-20 år samt 65 år och äldre. Slutsatsen efter att ha
granskat den lokala statistiken är följande:

0-20 år
Skadeutfallet för Alvesta kommun år 2000 är något bättre för pojkar eller flickor
jämfört med både länet och riket. Antal skadade barn låg på 10,2 för pojkar
respektive 7,6 för flickor per 1000 barn. Riksgenomsnittet låg på 12,4 för pojkar
respektive 8,5 för flickor. En viss ökning (ca 2 %) i antalet skadade flickor har dock
registrerats mellan 1999 och 2000.

65 år och äldre
Antalet skadade äldre i Alvesta ligger under snittet för både länet och riket. Antalet
skadade män i Alvesta var 2001 19,4 per 1000 individer och motsvarande siffra för
kvinnorna var 28,5. I riket var det motsvarande tal 22,1 för män och 33,7 för kvinnor.
Trenden i kommunen mellan 1989 och 2001 har varit plan.

Statistiken i sin helhet presenteras i bilaga 1.

Uppföljning av brand- och vattenskador inom Alvesta kommuns fastigheter
Under åren 2003-2004 har tre skador registrerats på kommunens fastigheter
(samtliga vattenskador) som lett till försäkringsärenden. Det totala
ersättningsbeloppet uppgick till 15 000 kronor.
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Räddningschef

Enhet 1

Stationsansvar:
Heltidslag 1

Rottne
Vislanda
Grimslöv

Funktionsansvar:
Kem & taktik

Insatsplanering

Enhet 2

Heltidslag 2
Ingelstad

Braås
V:a Torsås

Funktionsansvar:
Olycksutredning
Int. dok. & info.

Enhet 3

Heltidslag 3
Lamhult
Moheda

Odenslanda

Funktionsansvar:
Rä.mtrl & radio

Olycksinformation

Enhet 4

Heltidslag 4
Alvesta
Växjö D

Funktionsansvar:
Fordon & verkstd
Övning, fys/hälsa

Skyddsenheten

Kanslil Stabsenhet

Aktörer

Räddningstjänsten
De följande sidorna, sidorna 10-12, beskriver räddningstjänstens förebyggande
arbete och beslutas av direktionen för Värends räddningstjänstförbund.

Räddningstjänstens organisation har cirka 250 medarbetare varav 190 utgör deltids-
och räddningsvärnspersonal. 3½ tjänster arbetar med förebyggande frågor som t.ex.
tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) och rådgivning. En tjänst arbetar med externutbildning och utöver det
finns det en kombitjänst som arbetar med olycksinformation.

Räddningstjänstens förvaltningsorganisation presenteras i bilden nedan.

Externutbildning och information
Räddningstjänsten genomför årligen utbildning och information till näringsliv,
organisationer och mot allmänheten inom förbundet (Växjö och Alvesta kommuner).
Utbildningarna genomförs i den nya lagens anda det vill säga: skydd mot olyckor
med tyngdpunkt på brandsäkerheten.

Under 2003 har ett samarbete ingåtts med gymnasieskolan Teknikum om en
utbildning inom områdena Räddning, Skydd och Säkerhet (RSS).
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Räddningstjänstens roll i detta samarbete handlar om utbildning så väl praktisk som
teoretisk inom området brand och räddning.

Under 2004 har räddningstjänstens övningsanläggning Nothemmet byggts ut. Denna
utbyggnad ger förutsättningar att öka antalet kurser.

Räddningstjänstens externutbildning och information finns närmare beskrivet i en s.k.
utbildnings- och informationsplan. Planen kommer att fastställas av Värends
räddningstjänsts direktion i samband med budget och verksamhetsplanen.

Tillsyn enligt LSO och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor)

Enligt SOU 2002:10 som låg till grund för den nya räddningstjänstlagstiftningen
(LSO) så ska räddningstjänstens tillsynsresurser kunna fokuseras på mer
”angelägna” objekt.

Värends räddningstjänst ska efter behandling av de inkomna skriftliga
redogörelserna fastställa nya tillsynsfrister och intervall för inlämnande av ny
redogörelse. Objekt som ej täcks in av kravet på skriftlig brandskyddsredogörelse bör
också utövas tillsyn på. Urvalet bland dessa objekt bör vara temabetonat och
eventuellt vara länsgemensamt får att nå större slagkraft.

Räddningstjänstens nya tillsynsverksamhet presenteras i en s.k. tillsynsplan som
antas av direktionen för Värends Räddningstjänst. Planen kommer att fastställas av
Värends räddningstjänsts direktion i samband med budget och verksamhetsplanen.

Kompetens
För att tjänstgöra som tillsynsförrättare enligt LSO och LBE inom Värends
räddningstjänstförbund ska förrättaren ha lägst examen från CRS kurs A i tillsyn och
olycksförebyggande eller annan likvärdig utbildning. Räddningstjänsten ska
upprätthålla brandingenjörskompetens för tillsynsverksamheten.

Sotning
Den nya lagen innebär förändringar inom området rengöring (sotning) av fasta
förbränningsanordningar. De huvudsakliga förändringarna är enligt nedanstående
utdrag ur den nya lagen.

Av lagen framgår att det fortfarande är kommunen (direktionen för Värends
räddningstjänst) som ansvarar för att såväl brandskyddsrengöring (sotning) som
brandskyddskontroll utförs. Lagen anger även att kommunen får medge att en
fastighetsägare utför eller låter utföra brandskyddsrengöring på den egna
fastigheten.

Den nya förordningen (2003:779) om skydd mot olyckor anger i 3 kap. § 1 att
kommunen skall meddela föreskrifter om hur ofta brandskyddsrengöring (sotning)
skall ske. Direktionen för Värends räddningstjänstförbund har fattat beslut om att
Räddningsverkets allmänna råd 2004:5 ska gälla generellt från och med 2005-01-01
och för så kallade ”egensotare” gällande från och med 2004-06-01.
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Brandskyddskontroll av eldningsanläggningar med rökkanaler
En mer omfattande brandskyddskontroll skall ske enligt fastställda frister i Statens
räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll; SRVFS
2003:11.

Kompetens
För att få utföra brandskyddskontroll skall vederbörande inneha lägst kompetensen
avlagd teknikerexamen enligt 25 § räddningstjänstförordningen (1986:1107).
Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser har genomgått kurs för
skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.
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Kommunen

Nuläge avseende olycksförebyggande arbete
En grov genomgång har genomförts (via riskhanteringsgruppen) om vad som gjorts
och är på gång i de olika förvaltningarna och bolagen för att hindra och motverka
olyckor. Avsikten var att få ett utgångsläge för att formulera mål för programarbetet
enligt lagen om skydd mot olyckor. Följande aktiviteter redovisades:

Tekniska förvaltningen
• Strategiskt arbete med att säkra de oskyddade trafikanterna (Separera GC-

vägar från biltrafik på matargator, Säkra övergångsställen, minska hastigheten
på gator i villakvarter, snöröjning och sandning prioriteras på gångbanor  -
GC-vägar – matargator)

• Information om trafiksäkerhet (information i skolan, utdelning av reflexer)
• Skyddsåtgärder översvämning (invallningsåtgärder m fl tekn åtg vid Alvesta

vattentäkt)

Alvesta Renhållning AB
• Kommunen ingår i MFA Sydost (bolag för omhändertagande av farligt avfall)
• Miljö- och säkerhetsutbildning av ARAB:s chaufförer och personal på ÅV-

stationer.
• Arbetsmiljöinstruktioner och utbildning för hindrande av olyckor

Alvesta Energi

• Beredskapsplan med bl a instruktioner för åtgärder vid olyckor och tillbud
• Dagliga rutiner avseende kontrollåtgärder för att hindra olyckor
• Riskinventering pågår
• Regelbundna utbildningar, t ex ”arbete på väg” och ”heta arbeten”
• Instruktioner för åtgärder på elnät

Kultur och Fritid
• Målinriktad simundervisning bedrivs, bl a skall alla i åk 5 klara minst 200 meter

varav 50 meter ryggsim och i åk 3 minst 50 meter bröstsim och 25 meter
ryggsim.

• Arbete inlett med riskanalys och plan för nödlägesberedskap på Virdavallen.

Bygg och Miljö
• Arbete inlett med att ta fram instruktioner för agerande vid bl a översvämning,

kemikalieolyckor och brand.

Barn och Ungdom
• Krishanteringsplaner
• Systematiskt brandskyddsarbete inlett, brandskyddsombud finns på alla

enheter
• Utrymningsövningar och utrymningsplaner
• Bussäkerhetsutbildning för grundskolan
• ABC-utbildning på vissa enheter



14

• Obligatoriskt ”första hjälpen” - utbildning på vissa gymnasieprogram och
dessutom hjärt-lungräddning på fordonsprogrammet

• Planer för kränkande särbehandling och drogpolicy
• Reflexvästar till förskolans elever

Socialförvaltningen
• Systematiskt brandskyddsarbete inlett och dokumentationen för Högåsen

fungerar som modell för övriga enheters pågående arbete med brandskyddet.
• Brandskyddsombud finns på alla enheter.
• Förebyggande arbete avseende fallolyckor – riktlinjer upprättande för arbete

till skydd mot fallolyckor i särskilt boende.

Allbohus
• Allbohus är genom samordnaren i kommunskyddsgruppen ansvarig för

samordningen av det systematiska brandskyddsarbetet i Allbohus och
kommunens fastigheter.

• Rutiner är upplagda för systematiskt brandskyddsarbete
• Utbildning har skett av brandskyddsombuden
• Dataprogram har introducerats för systematiskt brandskyddsarbete.
• I den årliga underhållsbesiktning ingår skydds- och brandskyddsrond
• Brandvarnare i samtliga Allbohus lägenheter
• Målinriktat arbete till skydd mot fallolyckor (bygger bort trappsteg och andra

risker i utemiljön, tvättstugor i våningsplan)

Kommunledningskontor
• Brottsförebyggande råd
• Spejarna
• Grannsamverkan
• Krisledningsnämnd
• Kommunskyddsgrupp
• Utrymningsberedskap för kommunhuset
• Samordning av risk- och sårbarhetsanalyser (ROSA) – riskhanteringsgrupp
• Riskhänsyn i planarbete. T.ex. förebyggande trafiksäkerhetsarbete, hänsyn till

översvämningsrisker och arbete för hållbart samhälle.

Underlag från risk- och sårbarhetsanalys (ROSA), utvärderingsarbete från händelse
med översvämning samt kommunens planarbete

I riskhanteringsgruppens grovanalys har identifierats följande scenarier för
bedömning av fortsatt planering av åtgärder: Smittspridning av livsmedel, hot och
våld, avsiktligt hot, storbrand, stort elavbrott, elavbrott med effekter på
fjärrvärmenätet, Kemolycka, störningar i tele- och datatrafiken samt stor trafikolycka. I
ROSA-arbetet har också identifierats ett antal vardagsolyckor med sikte på underlag i
arbetet med handlingsprogram till skydd mot olyckor. De frågor som aktualiserats i
riskhanteringsgruppen med direkt koppling till lag om skydd mot olyckor är är
• Fortsätta utveckla det systematiska brandskyddsarbetet
• Förebyggande åtgärder avseende kemikalieolyckor
• Förebyggande trafikarbete
• Skydd för översvämningar



15

• Arbeta för att hindra fallolyckor

Händelse med översvämning sommaren 2004 har utvärderats och resultatet har
sammanställts. Detta är också ett bra underlag för handlingsprogrammet. Frågor som
tagits upp där avser bl a åtgärder för att
• Utveckla rutiner mellan olika förvaltningar
• Utveckla samverkan mellan kommuner m fl

Inom allt planeringsarbete skall förutsättningarna grundas på förebyggande av
trafikolyckor, brott, social utsatthet, översvämningsrisker m.m. I övrigt skall det också
eftersträvas hållbarhet och robusthet i händelse av t.ex. naturkatastrof.

Underlag för målformuleringar

Strategi för systematiskt brandskyddsarbete(SBA)
Med utgångspunkt från Räddningsverkets allmänna råd för SBA har rutiner lagts upp
för systematiskt brandskyddsarbete och brandskyddsredogörelse.
Verksamhetsansvariga har fått information om gällande regler. I samband med
utbildning av brandskyddsombud från kommunens olika enheter har en faktapärm
med vägledande material delgivits som stöd för SBA-arbetet. Arbete pågår med
dokumentation av SBA och brandskyddsredogörelser. Målet är att de objekt som
omfattas av skriftlig brandskyddsredogörelse skall ha gjort den första omgången
innan årsskiftet  2004/2005. Ett dataprogram ”Brandskyddskontroll” har börjat
användas med syfte att underlätta och styra arbetet. Målet bör vara att samtliga
enheter skall ha tillgång till och/eller använda systemet 2005.

Förebyggande arbete kemikalieolyckor
Riskhanteringsgruppen har bedömt att scenariot med farligt gods transport är ett
viktigt underlag i handlingsprogrammet. Södra stambanan och väg 126 genomkorsar
kommunen. Södra stambanan går också genom skyddsområdena för vattentäkt i
Moheda och Alvesta. Ett tidigare beslut om vägvalsstyrning har resulterat i att
transporterna av farligt gods leds utanför tätorten Alvesta såvida inte produkten skall
levereras till företag i tätorten. Farligt gods på järnväg utgör svårigheter bl a
avseende bedömningar i den fysiska planeringen. Någon form av riskanalys för
järnvägens närområde bör göras. Problemställningen bör vara densamma för övriga
kommunen utmed stambanan och analysen bör göras i samarbete med dessa
kommuner. Detta synes vara en viktig mellankommunal och mellanregional
riskhanteringsfråga. Det är av högsta önskan och intresse av att länsmyndigheterna
driver och samordnar detta arbete. Det bör ingå som mål i handlingsprogrammet
2005 att det skall ske ett samrådsarbete mellan intressenterna om förutsättningar för
att få fram en riskanalys.

Förebyggande trafikarbete
Kommunen driver frågor med syfte att öka trafiksäkerheten på gator och vägar. Så
sker också vad gäller vägar där inte kommunen är huvudman, detta genom bl a
remissarbete och samverkansprojekt. Kommunen tar aktivt ansvar för
skyddsåtgärder utmed järnvägen i tätorterna. Genom fysisk planering och tekniska
förvaltningens fortlöpande trafiksäkerhetsarbete sker successivt en omdaning av
trafikmiljöer. Det skapas bättre trafikmiljö till skydd för de oskyddade trafikanterna.
Några exempel på genomförda åtgärder är separering av GC-trafik och biltrafik bl a i
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Moheda-Torpsbruk och Fabriksgatan Alvesta, säkra övergångsställen,
hastighetsdämpande åtgärder samt snöröjning och halkbekämpning på GC-vägar
och trottoarer. I handlingsprogrammet bör målet vara att beakta trafiksäkerheten i all
ny- och ombyggnad av vägar samt aktivt samverka med vägverket och andra
berörda med syfte att verka för 0-visionen i trafiken. Den kommunala snöröjningen på
GC-vägar och trottoarer medför sannolikt i hög grad till att hindra omkullkörningar
och halkolyckor. Det bör därför vara ett mål att fortsätta med den kommunala
halkbekämpningen. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar för säkrare skolskjutsar

Skyddsåtgärder avseende översvämning
Problem med höga flöden har förekommit under somrarna de senaste åren. Delar av
Alvesta centrum ligger i ett utsatt läge vad gäller risk för översvämningar. Kommunen
arbetar på olika sätt med problemställningen. I samband med detaljplaneärenden har
kommunen föreskrivit skyddsåtgärder i planbestämmelser. I förslag till vattenplan är
ett av målen att förmå fastighetsägare att anlägga våtmarker med syfte att bl a
fördröja vattnet. Kommunen har tillsammans, med berörda fastighetsägare och
verksamhetsutövare på Norra industriområdet, inlett ett arbete för att kunna göra
konsekvensbedömning om hur en eventuell skyddsvall skulle kunna utföras utan att
det uppstår negativa effekter. Beredskapsåtgärder planeras också tillsammans med
dessa fastighetsägare och verksamhetsutövare. Genomförda åtgärder på Västra
industriområdet har fått till följd att det inte drabbades av översvämning 2004.
Kommunen undersöker möjligheterna att få tillgång till ett mera finskaligt
planeringsunderlag från SMHI än vad som finns idag.

I utvärderingen av händelsen med översvämningen sommaren 2004 med koppling till
beredskapsplaneringen har bl a framkommit att det är av största vikt att
samverkansrutiner, larmlistor m m finns dokumenterade, övas och fungerar ”på
direkten”. Erfarenhetsutbyte med andra drabbade kommuner och behovet av
samordning kring dammar och vattenregleringar var andra punkter som framkom vid
utvärderingen. Länsstyrelsen har tillskapat en samarbetsgrupp för framtida
samordning inom Mörrumsåns avrinningsområde. Alvesta kommun deltar i detta
arbete genom tekniske chefen. Andra forum för samverkan är Mörrumsåns
vattenvårdsförbund och den nya Vattenmyndigheten. Alvesta kommun har inte
möjligheter att driva detta arbete och kan heller inte ensamma utföra arbetet för
hindrande och begränsande av översvämningar. Denna problemställning torde också
vara ett mellankommunalt och mellanregionalt intresse. I kommunens
handlingsprogram bör ingå som mål att deltaga i det länsövergripande arbetet.

Skydd mot fallolyckor
Olycksstatistiken talar sitt tydliga språk att det är av stor betydelse med hänsyn till
såväl mäskligt lidande som höga kostnader att kommunen på alla sätt arbetar med
att hindra och begränsa fallolyckor.

Socialförvaltningen har upprättat riktlinjer för arbete mot fallolyckor i särskilt boende.
Tanken är att detta arbete skall vara vägledande för riktlinjer för arbete inom
hemtjänsten i egna boenden. Målsättningen i handlingsprogrammet bör vara att
fortsätta detta arbete på olika sätt.

Fortsatt risk- och sårbarhetsanalys (ROSA)
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Riskhanteringsgruppen(RHG) anser att ROSA-arbetet varit ett mycket bra arbetssätt
för att analysera risker och sprida säkerhetsbudskap i organisationen. Det är
gruppens samlade bedömning att RHG skall permanentas. Gruppen bör normalt ha
ett par sammankomster per år för att stämma av läget i förvaltningarna. Under tider
då handlingsprogram och/eller beredskapsplaner revideras bör arbetet intensifieras
efter beslut om uppdrag från Kf/Ks.

Handlingsprogrammens process innebär även utvärdering och uppföljning av
måluppfyllelsen. Detta arbete kan komma att utgöra en naturlig del i
riskhanteringsgruppens uppdrag.
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Den enskildes förmåga

Egenansvaret
Det är av största vikt att kommunen verkar för att kommunmedborgarna informeras
om att den enskilde har ett stort ansvar för att hindra, förebygga olyckor och
begränsa skador. Det kan t.ex. gälla för översvämningar eller bränder.

Simkunnighet
Under 2003 genomförde Skolverket en undersökning i landets skolor om
simkunnigheten hos landets 5:e klassare. I Alvesta kommun är andelen simkunniga
92 % för de elever som gick ut årskurs 5 2003. En jämförelse med riket är svår
eftersom många kommuner har olika definition på begreppet simkunnig.

Allmänheten och brandskydd
En enkätundersökning genomfördes i länet under hösten år 2003 i. Syftet med
undersökningen var att skapa en bild över hur brandskyddet ser ut i hemmen bland
Kronoberg läns invånare i åldern 18-79 år.

Två tidigare undersökningar ligger till grund för denna studie: Räddningsverkets
brandskyddsundersökning från 2001 samt Räddningstjänsten i Jönköpings
undersökning om brandskydd i hemmet utförd 2002.

Svarsfrekvensen av 1477 utskick var 67,3 %. Det vill säga totalt 994 giltiga svar
varav 532 från Växjö och Alvesta kommuner.

I bilaga 2 redovisas svaren från enkäten områdesvis. Undersökningen var så
upplagd att resultatet endast redovisas på förbundsnivå (Växjö och Alvesta
kommuner). I efterhand har jämförelse gjorts med länet i övrigt, G-län och riket.
Somliga resultat presenteras endast på länsnivå då underlaget varit för litet på
kommunnivå.

Sammanfattningsvis kan man se att andelen hushåll inom Växjö och Alvesta
kommuner med fungerande brandvarnare står sig väl jämfört med riket. Vad gäller
praktiskt användande av släckredskap verkar kunskaperna vara relativt god jämfört
med riket. Andelen personer inom kommunerna som genomgått
brandskyddsutbildning är också relativt hög jämfört med riket.
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Översiktlig plan och målsättningar för säkerhetsarbetet
2005 – 2007

Säkerhetsmål Prestationsmål (inom parantes:
ansvarig nämnd/förvaltning)

Kommunen skall aktivt arbeta med
systematiskt brandskyddsarbete i sina
förvaltningar och bolag. Budskapet
skall spridas i organisationen.

Anställda i kommunkoncernen skall ha
behovsanpassade kunskaper om brand.
(Resp förvaltning/bolag)

Det gemensamma SBA-systemet
”Brandkontroll” skall användas av och/eller
vara tillgängligt för alla enheter. (Resp
förvaltning/bolag)

Kommunen och räddningstjänsten skall
verka för att sprida budskap om
skyddsåtgärder för kemikaliehantering.

Samrådsarbete 2005 mellan berörda
intressenter om förutsättningar för att få
fram en riskanalys för stambanans
sträckning genom kommunen. (Ks och
räddn.tj)

Kommunen, dess bolag och
räddningstjänsten skall verka för att
öka den enskildes förmåga att själv
förebygga olyckor. Kommunen och
räddningstjänsten ska även informera
om den enskildes ansvar enligt LSO.

Kommuninvånarna skall informeras om
säkerhetsfrågor med tips om t ex
brandskydd, åtgärder vid elavbrott m m (t
ex broschyr eller annat lämpligt sätt)

Fortsatt arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser som underlag till ett
målinriktat säkerhetsarbete.

Uppföljning av ROSA-arbetet 2005 och
åtgärdsprioriteringar i respektive
förvaltning/bolag. (Ks och resp
förvaltning/bolag)

Införande av skaderapporteringssystem
ska utredas.

Översyn av kommunens
riskhanteringsorganisation med avseende
på ansvar och roller.

Arbete med underlag för nytt
handlingsprogram påbörjas 2006, med
fortsatt riskanalys som grund. (Ks och
räddn.tj). Nytt handlingsprogram tas fram
2007.

Förebygga fallolyckor och förebygga
mot skador vid fallolyckor.

Upprätta och tillämpa riktlinjer för att hindra
fallolyckor i hemmet hos äldre. (SOC)

Utreda förutsättningar för/behovet av en
”fixar-Malte” för att öka säkerheten hemma
hos äldre. (SOC)
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Fortsatt målinriktat arbete med
skyddsåtgärder i boendemiljön för att
hindra falloyckor. (Allbohus)

Kommunal halkbekämpning på GC-vägar
och trottoarer för att hålla jämn standard
och motverka fallolyckor. (TF)

Fortsatt förankring i förvaltningar och
bolag om intentionerna i lagen om
skydd mot olyckor.

Medvetendegöra personal om vikten av
riskhantering och säkerhetsarbete (Resp
förvaltning/bolag)

Kommunen skall aktivt verka för
samverkan om översvämningsfrågor i
befintliga forum.

Deltaga i länsövergripande arbete om
samordning kring Mörrumsåns
översvämningsfrågor. (Ks

Samverkan och erfarenhetsutbyte med
andra kommuner (Ks och Räddn.tj)

Samverka med vägverket och andra
berörda genom fysisk planering,
remissarbete och projektsamverkan
med syfte att verka för att 0-visionen i
trafiken. Vid all nybyggnation,
ombyggnation och omdaning av
trafikmiljöer skall trafiksäkerheten
beaktas.

Fortsatt strategisk trafiksäkerhetsarbete i
den fysiska planeringen (Ks).

Fortsatt omdaning av trafikmiljöer:
- Rondell Växjövägen – Industrigatan 2005
- Rondell Värnamovägen – Odlingsvägen

Fortsatt planering och åtgärder för bättre
trafiksäkerhet i skolmiljöer.
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Bilaga 1

Skadade personer över 65 år i Kronobergs län, år 2001

Skadade män 65+, trendnivå 2001 Skadade kvinnor 65+, trendnivå 2001

Ljungby

Uppvidinge

Lessebo

Tingsryd

Alvesta

Älmhult
Markaryd

Växjö

Ljungby

Uppvidinge

Lessebo

Tingsryd

Alvesta

Älmhult
Markaryd

Växjö

Skadade män 65+ per 1000
23,6 - 35,7
20,8 - 23,6
18,6 - 20,8
13,4 - 18,6

Alvesta 19.4
Växjö 21.8
Länet 20.7
Riket 22.1

Skadade kvinnor 65+ per 1000
35,9 - 49,6
32,2 - 35,9
29,5 - 32,2
19,2 - 29,5

Alvesta 28.5
Växjö 35.1
Länet 31,9
Riket 33,7
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Antal skadade per 1000 barn 0-20 år (samtliga skadetyper) fördelat på
kön
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Bilaga 2

Brandvarnare
Resultatet visar att de flesta hem i Växjö och Alvesta kommuner är utrustade med minst en
brandvarnare. Intressant att iakttaga är den höga frekvensen jämfört med framförallt riket i sin helhet.

Har du brandvarnare i ditt hem?
Värends G-län F-län Sverige

Ja 96,6% 94,9% 87,5% 76,1%
Nej 3,4% 5,1% 11,7% 23,1%
Ej svar   0,8% 0,8%

Kontroll av brandvarnarna genomförs i de flesta hushållen. Andelen som kontrollerar är relativt hög
jämfört med andra distrikt men borde kunna ökas genom information och utbildning. De flesta har
angett att de kontrollerar brandvarnaren genom att trycka på testknappen.

Brukar du eller någon annan i ditt hushåll kontrollera brandvarnaren/brandvarnarna mellan
batteribytena?
Distrikt Ja Nej Ej svar
Värends 79,6% 20,4%
G-län 80,7% 19,3%
F-län 79,6% 16,0% 4,2%
Sverige 73,5% 21,4% 5,1%

Brandvarnaren fungerar också hos de flesta.

Fungerar din/dina brandvarnare just nu?
Distrikt Ja Nej Vet ej Ej svar
Värends 90,1% 4,1% 5,7%
G-län 91,4% 3,6% 5,1%
F-län 89,5% 2,5% 4,2% 3,8%
Sverige 85,7% 3,9% 5,2% 4,9%

Endast minimala skillnader mellan hushållstyperna: ensamstående och sammanboende med eller
utan barn, har konstaterats. Skillnaden mellan: hustyper (t.ex. hyreslägenhet eller villa), boende i tätort
och landsbygd/glesbygd är också liten

Fritidsboende har generellt en låg frekvens av brandvarnare. Husvagnsägare är sämre än
sommarstugeägare på att utrusta fritidsboendet med brandvarnare.

Har du/ni brandvarnare i sommarstugan och/eller husvagnen?
Distrikt Sommarstuga Husvagn
G-län 68,8% 36,0%
F-län 61,2% 22,9%
Sverige 58,8% 34,8%



27

Släckredskap
Förhållandevis många har tillgång till något släckredskap i hemmet jämfört med övriga distrikt.

Har du i din bostad tillgång till något/några av följande släckredskap?
Flera alternativ fick anges

Distrikt Brandfilt Vattensl. Handbransl Annat Nej Ej svar
Värends 18,7% 40,9% 36,6% 1,2% 35,8%

G-län 17,2% 46,5% 42,0% 1,1% 30,2%
F-län 19,9% 39,5% 28,7% 37,0% 2,5%

Sverige 17,0% 34,4% 29,3% 1,8% 41,5%

Resultatet över hur stor andel som övat med släckredskapen är ganska lika jämfört med övriga distrikt.

Har du övat dig på att använda något av släckredskapen?
Distrikt Ja Nej Kommer inte ihåg Ej svarat
Värend 52,5% 45,0% 2,5%
G-län 53,0% 44,7% 2,3%
F-län 54,2% 41,5% 2,3% 2,0%
Sverige 51,3% 43,2% 2,7% 2,8%

Tillgången till släckredskap skiljer sig mellan olika sorters boende. Villor och privata hus har i högre
utsträckning tillgång till släckredskap än hyres- och bostadsrätter.

Skillnaden återfinns också mellan mindre och större tätorter, där de mindre är bättre utrustade.
Behovet av ett egna släckredskap är förvisso störst utanför tätorterna men andelen med släckredskap
inom tätorterna bör ökas. I jämförelse med F-län och riket i helhet står sig dock G-län väl.

Boendeort Antal Har tillgång Har inte tillgång
Växjö tätort 313 53,40% 46,60%
Annan tätort (G-län) 288 75,70% 24,30%
Glesbygd/ utanför tätort (G-län) 255 88,20% 11,80%

Utbildning och information
En något lägre andel verkar ha fått utbildning inom Växjö och Alvesta kommuner jämfört med länet i
övrigt och G-län. Andelen bör ökas genom att fler utbildningar genomförs inom förbundet.

Har du fått någon utbildning i brandskydd?
Distrikt Ja Nej Vet ej/ej svar
Värends 48,7% 50,4% 0,9%
G-län 49,1% 49,6% 1,3%
F-län 50,5% 47,7% 1,6%
Sverige 46,4% 52,0% 1,6%

Utbildning i brandskydd skiljer mellan olika åldersklasser och kön. Unga människor och pensionärer är
sämre utbildade än medelålders personer. Kvinnor är sämre utbildade än män. Dessa förhållanden
gäller för Alvesta och Växjö kommuner så väl som för länet i sin helhet.

Mer än hälften av de svarande från Växjö och Alvesta kommuner har angivit att de fått information om
brandskydd i hemmet. En stor andel önskar få ytterligare information om hur man kan öka
brandsäkerheten.
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Utrymning
De allra flesta har funderat på hur de ska ta sig ut om det brinner. Endast marginella skillnader mellan
distrikten.

Har du/ditt hushåll tänkt igenom på vilket sätt ni kan ta er ut om det börjar brinna?
Distrikt Ja Nej Ej svar
Värends 72,6% 25,6% 1,9%
G-län 73,9% 24,1% 1,9%
F-län 73,5% 24,4% 2,1%
Sverige 69,2% 28,4% 2,4%

Jämfört mellan olika hushållstyper kan man konstatera att det är ensamstående med barn som i minst
utsträckning har tänkt igenom hur man ska ta sig ut vid brand. Endast 58 % av hushållen har tänkt
igenom denna situation. I jämförelse med länet i helhet (72 %), F-län (68 %) och riket i sin helhet (66
%) ligger denna hushållstyp i Växjö och Alvesta dåligt till. Relativt få svar ligger dock till grund för
denna jämförelse så några långtgående slutsatser kan ej dras.

Åldern påverkar också medvetenheten för planering av utrymning. Generellt kan man se att personer
över 55 är de som i störst utsträckning tänkt igenom utrymningen.

Några större säkerställda samband mellan hustyp och igenomtänkt utrymning har inte kunnat
konstateras.

Bränder
Har det brunnit i din bostad de senaste fem åren?

Distrikt
Andel

"Brunnit en eller flera gånger"
Andel

 "Ingen"
Andel
ej svar

G-län 3,4% 93,5% 3,1%
F-län 4,5% 85,9% 9,1%
Sverige 2,5% 95,4% 2,0%

Ungefär 3,4 % av hushållen har haft minst en brand i sitt hem under de senaste fem åren som medfört
skada i hemmet i länet. Det vanligaste stället för brandtillbud är köket, därefter vardagsrum och
pannrum. Denna siffra ligger mellan riksgenomsnittet och genomsnittet för F-län.

Inom G-län kan man konstatera att i de flesta fall hade branden börjat i köket (ca 44 % av fallen) och
man kunde själv ta hand om branden utan att ringa 112. Värt att notera är att ingen har angett att man
använt handbrandläckare som släckredskap. Endast 38,2 % hade begärt någon ersättning via
försäkringen

Bedömning av räddningstjänstens förmåga
Vidare bedömer kronobergarna att räddningstjänsterna överlag har en god förmåga att fullfölja sina
åtaganden. Skillnaderna mellan kommunerna i G-län var minimala. Betyget Värends räddningstjänst
erhöll var 8,46 på en 10-gradig skala. I de öppna svar som registrerats under rubriken ”Synpunkter
och kommentarer” har överlag positiva reaktioner mot räddningstjänstens insatser framförts.


