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TRYGGHETSBOKSLUT 2017
Trygghets- och säkerhetsarbetet är en naturlig del av 
Nässjö och Vetlanda kommuners vardagliga arbete 
och kärnverksamheten för Höglandets räddnings- 
tjänstförbund. Tillsammans verkar vi för en ökad 
trygghet och säkerhet för kommunernas invånare.  
Vi arbetar med allt ifrån vardagsolyckor till de stora 
händelserna som kan försätta hela samhället i en kris. 
Vårt mål är att i så hög grad som möjligt förebygga 
och på bästa sätt hantera både de små och stora  

olyckorna. Den bästa olyckan är den som aldrig upp- 
står! Tillsammans har Höglandets räddningstjänst-
förbund (HRF), Nässjö kommun och Vetlanda kom-
mun antagit Handlingsprogram för skydd och säker- 
het 2016-2019 som beskriver intentionerna och  
ambitionerna med säkerhetsarbetet under den angivna 
perioden. Trygghetsbokslutet är den årliga uppfölj-
ningen av programmet.

BAKGRUND
Att arbeta med trygghet och säkerhet är ett lagkrav, 
bland annat enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap. Kommunerna 
och HRF har tillsammans antagit Handlingsprogram 
för skydd och säkerhet 2016-2019 som beskriver sä-
kerhetsarbetet i sin helhet utifrån ovan nämnda lag-
stiftningar. 
 
 
 

I det årliga trygghetsbokslutet följs handlingsprogram- 
met och dess mål upp genom att beskriva hur den 
statistiska utvecklingen sett ut för de olika målen samt 
vilka aktiviteter som genomförts för att uppnå dem. 
Utöver handlingsprogrammet och dess mål presente-
ras även statistik över de räddningsinsatser som gjorts 
under året och aktiviteter kopplade till aktuella pro-
blem med grund- och ytvatten. Det är den senast 
tillgängliga statistiken som används i detta bokslut.

Trygghetsbokslut 2016 är det första bokslutet som 
följer upp Handlingsprogram för skydd och säkerhet 
2016-2019. 
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VÅRA MÅL
Bokslutet utgår från det säkerhetsmål som antagits av kommunerna samt de effektmål som 
antogs av respektive kommun år 2016 i Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019.

SÄKERHETSMÅL
Nässjö och Vetlanda kommuners fullmäktigeförsam-
lingar har antagit ett säkerhetsmål som anger visio-
nen för det kommunala säkerhetsarbetet på lång sikt. 
Målet är detsamma för båda kommunerna. Även 
Höglandets räddningstjänstförbund har antagit en 
övergripande vision för sin verksamhet.
Nässjö och Vetlanda kommuner ska aktivt och 
systematiskt förebygga risker genom en god säker-
hetsplanering. Säkerhetsarbetet syftar till att mini-
mera negativa konsekvenser av olyckor, skador och 
störningar för människor, verksamhet och resurser. 
Säkerhetsarbetet ska också skapa god säkerhet och 
trygghet för kommuninvånarna samt en kvalitetshöj-
ning av kommunens verksamhet.

Höglandet är en säker och trygg region där varken 
hälsa, liv, egendom eller miljö tillåts påverkas nega-
tivt eller gå förlorade. Höglandets räddningstjänstför-
bund skyddar och hjälper!

EFFEKTMÅL
I handlingsprogrammet fastställs fem gemensamma 
mål som Nässjö och Vetlanda kommuner tillsam-
mans med Höglandets räddningstjänstförbund ska 
arbeta för under åren 2016-2019. De fem målen är:
• Antalet suicider och försök till suicider ska inte 

öka under perioden 2016-2019 i jämförelse med 
2012-2015.

• Antalet fallolyckor hos personer som är 65 år och 
äldre ska minska med minst en procent under  
perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.

• Antalet brott ska minska med fem procent under 
perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.

• I kommunal verksamhet ska antalet situationer 
som upplevs innehålla våld, eller hot om våld, 
minska.

• Konsekvenserna av värmebölja för personer som 
omfattas av kommunal omvårdnad ska minska.

 UPPFÖLJNING EFFEKTMÅL
I detta avsnitt presenteras tillgänglig statistik inom respektive effektmål. Statistiken som an-
vänds är den senast tillgängliga. Dessutom presenteras avklarade, pågående och framtida 
planerade aktiviteter för respektive effektmål. Det är viktigt att understryka att ett års arbete 
möjligen kan påvisa en trend. Dock krävs en betydligt längre tidshorisont än så för reella och 
stadigvarande resultat. 

1 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Statistik för suicid och fallolyckor anges i antalet 
slutenvårdade och omkomna. Sluten vård är en be-
nämning för den hälso- och sjukvård som ges till en 
patient som är intagen vid en vårdinrättning1. 
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Statistik 
Ovan presenteras senast tillgängliga statistik. 

Nässjö kommun
Under perioden 2003 till 2013 nästintill fördubblades 
frekvensen för suicid och försök till suicid per 100 000 
invånare i Nässjö kommun. En förändring har skett 
efter 2013 som visar på en nedåtgående kurva (Figur 1). 
Frekvensen ligger i dagsläget cirka 75 procent över riks- 
genomsnittet. Under 2016 slutenvårdades 54 personer 
och 6 personer omkom till följd av suicid eller suicid-
försök. 

Vetlanda kommun 
Frekvensen för suicid och försök till suicid per 
100 000 invånare har under åren 2003 till 2016 haft en 
markant ökning (Figur 1). Frekvensen ligger i dagsläget 
cirka 50 procent över riksgenomsnittet. Under 2016 
slutenvårdades 45 personer och 3 personer omkom. 

Aktiviteter 
Nedan presenteras genomförda och planerade 
åtgärder för att uppnå effektmålet.

SUICID
Effektmål: Antalet suicid och försök till suicid ska 
inte öka under perioden 2016-2019 i jämförelse 
med 2012-2015.

Varje år omkommer cirka 800 000 personer i suicid 
världen över, vilket motsvarar en omkommen person 
var fyrtionde sekund. Globalt är suicid den näst van-
ligaste dödsorsaken i åldersspannet 15 -24 år och i 
vissa europeiska länder till och med den vanligaste2,3. 
WHO har ett globalt mål att minska antalet suicid 
med 10 procent till år 2020.4

Under de senaste 15 åren har självmordstalet5 i 
Sverige minskat med 20 procent. Internationellt 
ligger Sveriges självmordstal omkring EU-genom- 
 

snittet. Den positiva trenden i Sverige gäller dock 
inte ungdomar och unga vuxna i åldersgruppen 
15-24 år där självmorden legat på samma nivå under 
en längre tid. Bland unga flickor har suicidförsöken 
ökat.6

I Sverige omkom totalt 1478 personer i suicid år 
2016. Man kan se en liten minskning bland män 
men ingen förändring bland kvinnor. Suicid är den 
vanligaste dödsorsaken bland män i åldern 15 – 44 år 
och den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor 
i samma ålder. Generellt säger man att det på varje 
fullbordat självmord går 20 självmordsförsök och 
100 personer med självmordstankar eller som har en 
plan för genomförandet av självmord.7
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Figur 1. Antalet personer som omkommit eller slutenvårdats till följd av suicid eller försök till suicid per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsens  
patientregister (2018) och statistiska centralbyrån (2018).

2 Folkhälsomyndigheten   |   3 Lancet Psychiatry 2016, Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic Review. Gil Zalsman   |   4 WHO, världshälsoorganisationen 2013
5 Antal personer per 100 000 som har begått självmord.   |   6 Folkhälsomyndigheten, nationellt program för suicidprevention 2016.   |   7 Danuta Wasserman, NASP
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Nässjö kommun
Effektmålet suicid har två delmål. Varav delmål ett är 
att ”nyckelpersoner” inom kommunorganisationen 
ska ha grundläggande kunskap om psykisk ohälsa 
och suicid för att kunna upptäcka och bättre möta 
människor i våra verksamheter som lider av psykisk 
ohälsa. Aktiviteter kopplade till detta delmål anger 
att personal ska utbildas i den evidensbelagda ut-
bildningen MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa. 
Totalt har två utbildningar med totalt 19 deltagare 
genomförts under 2017. Vidare ska chefer i organi-
sationen utbildas i en endags utbildning. Ett utbild-
ningstillfälle genomfördes tillsammans med Gotahäl-
san, dock  stoppades därefter utbildningsinsatsen på 
grund av att den fick stark kritik från de som delta-
git. Aktiviteten är nu flyttad till 2018.

Delmål två, Förstärka elevhälsoarbetet. Aktiviteter 
kopplade till detta delmål anger bland annat att skol-
personal med ansvar för trygghetsteam ska utbildas 
i en endags workshop. Denna aktivitet var planerad 
att genomföras under 2017 men har utgått. Vidare 
ska arbete läggas kring förtydligande av rutiner enligt 
elevhälsoplan för skolsköterskor och kuratorer. Rutiner 
finns i dagsläget, dock har inga ytterligare åtgärder 
vidtagits. Aktiviteten kommer att tas upp under 2018. 

En diskussion pågår kring ett eventuellt införande 
av YAM-Youth Aware of Mental Health för elever i 
högstadiet. Ett införande är dock realistiskt tidigast 
under höstterminen 2019.

YAM – Youth Aware Of Mental Health är ett evidens-
baserat universellt, skolbaserat hälsofrämjande och 
självmordspreventivt program, utvecklat för unga  
genom ett samarbete mellan forskare vid Karolinska 
institutet och Columbia University (New York, 
USA). Genom rollspel, diskussioner och information 
från ett elevhäfte, affischer och en inledande föreläs- 
ningssession erbjuds ungdomarna ett säkert rum för att 
utforska ämnen relaterade till psykisk ohälsa, så som 
stress, kriser, depression och självmord. Programmet 
har utvärderats i en stor EU-finansierad studie om- 
fattande över 11000 elever från nära 170 skolor i tio 
EU-länder. Studien ger starkt stöd för att Awareness- 
programmet har god effekt för att förebygga själv-

mordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos 
unga. Studien visade också signifikanta skillnader 
inom andra områden som depression, mobbning, 
rökning, beteendestörningar och attityder.
Vetlanda kommun 
Effektmålet suicid har tre delmål, varav delmål ett är 
att kommunanställda ska ha grundläggande kunskap 
om psykisk ohälsa och suicid, samt verktyg för att  
 
hjälpa. Aktiviteter kopplade till delmålet anger att all 
kommunanställd personal utbildas i den evidensbe-
lagda utbildningen MHFA-första hjälpen till psykisk 
hälsa. Redan 2015 påbörjades en stor utbildningsin-
sats i kommunorganisationen för att utbilda samtliga 
tillsvidareanställda i MHFA-första hjälpen till psy-
kisk hälsa. Utbildningsinsatsen beräknas ta drygt fem 
år och kommer därefter erbjudas regelbundet för att 
utbilda nyanställda. Totalt har 19 utbildningar med 
totalt 373 deltagare genomförts under 2017.

Delmål två, Information kring suicid och psykisk 
ohälsa ska vara lättillgänglig. För att uppnå detta 
delmål har aktiviteterna fokuserats kring att hålla 
kommunens hemsida uppdaterad kring ämnet samt 
att tillhandahålla kontaktuppgifter till hjälpinstanser 
som man kan vända sig till om man mår psykiskt 
dåligt, är i behov av hjälp eller är orolig över någon 
annan. Detta har bland annat genomförts genom 
distribution av en informationsguide.

Delmål tre, skapa förutsättningar för alla individer i 
kommunen att få tillgång till hjälp och stöd tidigare. 
Utställningen ”Jag vill må bra” genomfördes under 
tre veckor i mars 2017 med bland annat föreläsning-
ar, utbildningar, dialogmöten, skyltning med infor-
mation samt tid för samtal och rådgivning på temat 
psykisk ohälsa och suicid. 
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Statistik 
Ovan presenteras senast tillgängliga statistik.

Nässjö kommun
Frekvensen för fallolyckor har legat relativt stabilt från 
2003 till 2016 (Figur 2). Frekvensen ligger över riks- 
genomsnittet. Under 2016 slutenvårdades 243 perso-
ner och 5 personer omkom.

Vetlanda kommun 
Frekvensen för fallolyckor har legat relativt stabilt under 
perioden 2009 fram till idag (Figur 2). Frekvensen för fall- 
olyckor ligger något över riksgenomsnittet. Under 2016 
slutenvårdades 208 personer och 4 personer omkom. 

Aktiviteter
Nedan presenteras genomförda och planerade åtgärder 
för att uppnå effektmålet. 

Nässjö kommun 
Effektmålet fallolyckor har två delmål i Nässjö kom-
mun. Delmål ett, Seniorer 65+ har grundläggande 
kunskap om hur fall kan förebyggas. Under 2017 
anordnades en mässa för äldre där fallprevention 
ingick. ”Fixar-Affe” pågår enligt tidigare. 

Delmål två, Tillhandahålla enkla och praktiska hjälp-
medel. Under vinterperioden distribueras sandpåsar 
ut för att kunna sanda för bättre fäste. Sandpåsarna 
finns att hämta blanda annat på apotek, vårdcentra-
ler, äldreboenden. Broddar till skorna erbjuds även 
till subventionerat pris. Man har också genomfört 
workshop för omvårdnadspersonal av MAS (medi-
cinskt ansvarig sjukjsköterska). 

Vetlanda kommun 
Effektmålet fallolyckor har två delmål i Vetlanda 
kommun. 

FALLOLYCKOR
Effektmål: Antalet fallolyckor8 hos personer som 
är 65 år och äldre ska minska med minst en pro-
cent under perioden 2016-2019 i jämförelse med 
2012-2015.

I dagsläget är fallolyckor den vanligaste skadeorsaken 
till inläggning på sjukhus. Två tredjedelar av alla 
olycksfall är just fallolyckor och de dominerar bland 

äldre. Statistik visar att 7 av 10 av alla som drabbas 
av fallolyckor är 65 år eller äldre9. För personer som 
är 65 år och äldre dominerar fallolyckor i eller kring 
den ordinarie bostaden. För åldersgruppen 65-84 år 
följer därefter transportolyckor. För åldersgruppen 
85+ är sjukhus, särskilda boendeformer och service-
hus den näst vanligaste olycksplatsen efter ordinarie 
bostaden10.   
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Figur 2. Antalet personer som slutenvårdats och omkommit på grund av fallolycka per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen, patientregistret (2018). 
Statistiska centralbyrån (2018). 

8 Fallolycka definieras enligt följande: När fallet har gett upphov till komplikationer och startat förloppet som ledde till döden.   |   9 Socialstyrelsen, 2018.
10 MSB (2014). Skador bland äldre. 
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Delmål ett, seniorer 65 år och äldre har grundläg-
gande kunskap om hur fall kan förebyggas. Bland 
annat har föreläsningar genomförts för seniorer om 
hur man som individ kan förebygga fallolyckor. Den 
vanligaste fallolyckan sker hemma i bostaden och 
tittar man på olyckor med fotgängare så är de vanli-
gaste orsakerna snö och is. I början av oktober varje 
år anordnas evenemanget ”Bättre balans - en dag för 
äldres säkerhet”. Evenemanget består av olika före-
läsningar, minimässa, mat och fika. Även ute-gym 

för äldre har diskuterats under många år och vi tror 
att det är en bra förebyggande åtgärd för träning av 
balans, muskelstyrka och social gemenskap.

Delmål två, Tillhandahålla enkla och praktiska hjälp-
medel. Under vinterhalvåret distribueras sandpåsar 
ut för att kunna sanda för bättre fotfäste. Sandpåsar-
na finns bland annat att hämta på apoteken, vård-
centraler, äldreboenden. Broddar till skorna erbjuds 
även till subventionerat pris.
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BROTT
Effektmålet brott utvärderas både mot effektmålet 
som anges i handlingsprogrammet och de medbor-
garlöften som har fastslagits i de båda kommunerna. 

Effektmål: Antalet brott ska minska med fem pro-
cent under perioden 2016-2019 i jämförelse med 
2012-2015.

Medborgarlöften Nässjö kommun 2017:
• Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum 

i Nässjö.
• Att öka den upplevda tryggheten i området runt 

sporthallen i Nässjö.

Medborgarlöften Vetlanda kommun 2017:
• Att öka trafiksäkerheten genom att motverka 

felaktiga trafikbeteenden. 
• Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum 

i Vetlanda.

Statistik 
Nedan presenteras senast tillgängliga statistik både 
från Brottsförebyggande rådet och Polismyndighe-
ten.  Notera att senast tillgängliga statistik skiljer 
sig mellan de båda källorna, Brottsförebyggande 
rådet och Polismyndigheten. 
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Figur 3. Antal anmälda brott Källa: brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2018.

Nässjö kommun 
I Figur 3 går det att utläsa det totala antalet anmälda 
brott i Nässjö kommun i jämförelse med det totala an- 
talet anmälda brott i riket. Frekvensen för antal anmälda 
brott per 100 000 invånare har sedan mitten av 2000- 
talet haft en uppåtgående trend. Kommunens frekvens 
för anmälda brott ligger en bit under rikets genomsnitt. 
Det man nu kan se är en något nedåtgående kurva uti-
från de senaste årens frekvenser. Under 2016 anmäldes 
3 302 brott jämfört med 3285 år 2015. 

Utifrån Figur 4 går det att utläsa den lokala brottssta-
tistiken för varje händelsetyp från Polismyndigheten 
för Nässjö kommun år 2017. Vid jämförelse mellan 
denna statistik för år 2017 och 2016 så kan följande 

slutsatser dras:
• De alkoholrelaterade trafiknykterhetsbrotten är 

oförändrade.
• De drogrelaterade trafiknykterhetsbrotten har 

ökat med fem händelser.
• Ringa narkotikabrott har minskat med 11 händel-

ser, från 209 till 198.
• Dopningsbrotten har minskat med två händelser, 

från tre stycken till en.
• Skadegörelse har minskat med 20 händelser, från 

380 till 360. Varav skadegörelse mot stat, kom-
mun och landsting har ökat med 17 händelser. 

• Våld i offentlig miljö har minskat med 12 händel-
ser, från 101 till 89. 
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• Brott i nära relationer har minskat med 22 hän-
delser, från 116 till 94.

• Tillgrepp genom inbrott har minskat med 36 
händelser, från 403 stycken till 367. Varav bostads- 
inbrotten har ökat med 16 stycken och inbrotten 
i fritidshus har minskat med tre. 

• Snatterier har ökat med tre händelser, från 85 till 
88. 

Vetlanda kommun 
I Figur 3 går det att läsa det totala antalet anmälda 
brott i Vetlanda kommun i jämförelse med det totala 
antalet anmälda brott i riket. Frekvensen för antal 
anmälda brott per 100 000 invånare har under perio-
den 2002 till 2014 haft en något nedåtgående trend. 
Frekvensen ligger långt under riksgenomsnittet. Un-
der 2016 anmäldes 2008 stycken brott jämfört med 
1997 stycken år 2015. 
Utifrån Figur 5 går det att utläsa den lokala brotts-
statistiken för varje händelsetyp från Polismyndighe-
ten för Vetlanda kommun år 2017. Vid jämförelse 
mellan denna statistik för år 2017 och 2016 så kan 
följande slutsatser dras:
• De alkoholrelaterade trafiknykterhetsbrotten är 

oförändrade.
• De drogrelaterade trafiknykterhetsbrotten har 

ökat med två händelser, från 18 till 20.
• Ringa narkotikabrott har minskat med nio hän-

delser, från 70 till 61.
• Dopningsbrotten har ökat från ingen händelse till 

en händelse. 
• Skadegörelse har ökat med 16 händelser, från 

238 stycken till 254. Varav skadegörelse mot stat, 
kommun och landsting har ökat med 30 händel-
ser.

• Våld i offentlig miljö har minskat med sju händel-
ser, från 75 till 68.

• Brott i nära relationer har ökat med fyra händel-
ser, från 56 till 60.

• Tillgrepp genom inbrott har ökat med 44 händel-
ser, från 187 till 231. Varav bostadsinbrotten har 
minskat med fem stycken och inbrotten i fritids-
hus har minskat med fyra stycken. 

• Snatterier har minskat med två händelser, från 61 
till 59. 

Aktiviteter
Nedan presenteras genomförda och planerade åtgär-
der för att uppnå effektmålet och medborgarlöftena. 
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Figur 4. Lokal brottsstatistik för Nässjö kommun år 2017. Källa: Polismyndigheten.
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Nässjö kommun
Aktiviteter kopplade till effektmålet
Effektmålet brott har tre delmål. Varav delmål ett är 
att minska antalet våldsbrott i offentlig miljö. Aktivi-
teter kopplade till delmålet är följande;
• En inventering av ”hotspots” i kommunen där 

våldsbrott är vanligt förekommande
• Ökad information om medling mellan offer och 

gärningsperson
• Socialförvaltningen ger återkommande utbild-

ningar till alla krögare om ansvarsfull alkoholser-
vering

Delmål två, minska förekomsten av narkotika. Akti-
viteter kopplade till delmålet är;
• Personal som kommer i kontakt med riskgrupper 

utbildas i polisens utbildning ”tidig upptäckt av 
droganvändning”.

• Arbetsgruppen har även på förslag att se över och 
förbättra arbetet med metoden SMADIT (Sam-
verkan mot alkohol och droger i trafiken)

• Regionen har antagit en ny strategi för ANDT-fö-
rebyggande arbete. Arbetsgruppen ska undersöka 
behovet som finns för en lokal handlingsplan.

• Insatser för alla förstagångsförbrytande ungdomar 
där polis och socialtjänst informerar om långsiktiga 

konsekvenser för begångna brott.
• Handlingsplan mot droganvändning och mobb-

ning framtagen för Nässjös föreningsliv.

Delmål tre, förstärk arbetet mot ungdomar i risk-
zonen att utveckla en kriminell livsstil. Aktiviteter 
kopplade till detta delmål är;
• Insatser för alla förstagångsförbrytande ungdomar 

där polis och socialtjänst informerar om långsiktiga 
konsekvenser för begångna brott

• Handlingsplan mot droganvändning och mobb-
ning framtagen för Nässjös föreningsliv.

Aktiviteter kopplade till medborgarlöftet
Mål ett, Att öka den upplevda tryggheten på Rese-
centrum i Nässjö. Aktiviteter kopplade till detta mål 
är följande:
• Ökad polisiär närvaro vid resecentrum. Detta har 

genomförts vid totalt 122 tillfällen under 2017.
• Minst två trygghetsinventeringar ska genomför-

as tillsammans med fastighetsägaren och Nässjö 
kommun. Under året genomfördes en trygghets-
vandring och ett uppföljningsmöte. Enligt polisen 
har totala antalet anmälda brott med anknytning 
till resecentrum minskat i jämförelse med 2016 
men antalet narkotikabrott har ökat.  
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Figur 5. Lokal brottsstatistik för Vetlanda kommun år 2017. Källa: Polismyndigheten
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Mål två, Att öka den upplevda tryggheten i området 
runt Sporthallen. Aktiviteter kopplade till detta mål 
är följande:
• Ökad polisiär närvaro vid sporthallen. Detta har 

genomförts vid totalt 38 tillfällen. 
• Minst två trygghetsinventeringar ska genomföras 

tillsammans med Nässjö kommun vid sporthallen. 
Under året genomfördes ett möte angående sport-
hallen med företrädare för kommunen. 

• Under året ska minst två samverkansmöten om 
de pågående aktiviteterna genomföras. Under året 
genomfördes två möten. 

• Kommunen ska inkludera föreningslivet i det 
brottsförebyggande arbetet. En handlingsplan 
mot droganvändning och mobbing har tagits 
fram. Föreningar kan även certifiera sig till Trygg 
förening i Nässjö. Det är frågor inom mobbing 
och ANDT som är centrala i arbetet med fören-
ingslivet. 

Vetlanda kommun
Aktiviteter kopplade till effektmålet
Effektmålet brott har fyra delmål. Delmål ett, Vålds-
brott i offentlig miljö. I den preliminära statistik vi 
får direkt av polisen har det varit något färre anmäl-
ningar/antal brott av denna typ mellan januari och 
november 2017 än under motsvarande period 2016. 

Minskningen är dock liten. Aktiviteter kopplade 
till detta effektmål handlar om att öka polisnärva-
ron när ordningsstörningen är som störst, kvällar/
nätter under helgerna och under större evenemang. 
Öka information och erbjudande om medling vilket 
polisen gör genom att informera målsägande och 
misstänkta mellan 15 och 18 år om medling. Priori-
tera belysning i de områden där våldsbrott i offentlig 
miljö förekommer. Åtgärder för bättre belysning har 
utförts främst med utgångspunkt i var skadegörelse 
sker. Samma åtgärder har även utförts kring resecen-
trum som tidigare upplevts vara en otrygg plats.

Delmål två, Narkotikabrott. Aktiviteter kopplade 
till detta delmål handlar om att öka upptäckten av 
narkotika hos personer från 21 år och yngre genom 
att bland annat genomföra utbildning för att se 
tecken av narkotikapåverkan på HVB-hem. Polisen 
har haft utbildning och information om droger för 
kommunanställda och personal på HVB-hemmen. 
Det handlar också om att öka deltagandet i föräld-
rautbildningen COPE. Under 2017 har Vetlanda 
haft två kurser för föräldrar med barn 3 – 12 år med 
totalt 42 föräldrar. Eftersom vi hade tre kurser 2016 
syns tyvärr ingen ökning. Tre kursledare har slutat, 
en har nyligen utbildat sig. När det gäller COPE för 
föräldrar med tonåringar, 13 – 18 år hölls en kurs på 
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höstterminen där 12 föräldrar deltog. 2016 hade vi 
två kurser med fem respektive sju deltagare. Antalet 
är detsamma men gruppen under hösten blev större. 
Intresseanmälan till tonårs COPE har ökat inför 
2018. Tillfällen med COPE har funnits på både SFI 
(under lektionstid) och på Navet. 

Delmål tre, Trafikbrott. Polisen har haft fler trafikin-
satser och kontroller under 2017 än de haft tidigare 
år, trots knappa personalresurser. Området är fortsatt 
prioriterat från polisiärt håll.
Trafikreglerande beslut/ beslut om åtgärder som 
minskar tillgängligheten för fordonsburna ungdomar 
nattetid har ännu inte fattats.
Delmål fyra, Förebygga och förhindra etablering av 
organiserad brottslighet. Den samverkan som pågår 
mellan nyckelpersoner från kommunen och polisen 
har gett goda resultat under 2017 och kommer att 
fortsätta framåt.

Aktiviteter kopplade till medborgarlöftet
Mål ett, Att öka trafiksäkerheten genom att motverka 
felaktiga trafikbeteenden. Aktiviteter kopplade till 
detta mål är följande:
• Genomföra minst tio trafikkontroller med inrikt-

ning på trafikbeteenden. Under året har minst 
tio trafikkontroller och minst sju trafikinsatser 
genomförts. 

• Vid minst fem tillfällen genomföra flygande in-
spektioner av fordon. Under året har 14 flygande 
inspektioner genomförts. 

• Kommunen ska utreda möjligheten till hastig-
hetsdämpande åtgärder. Åtgärder planeras på Fri-
luftsvägen och Ryningsvägen och projekteringen 
pågår i detta nu. 

Mål två, Att öka den upplevda tryggheten på rese-
centrum i Vetlanda. Aktiviteter kopplade till detta 
mål är följande:
• Ökad polisiär närvaro vid resecentrum i Vetlan-

da. Detta har genomförts vid minst  33 tillfällen 
under 2017. 

• Minst två trygghetsinventeringar ska genomföras 
tillsammans med fastighetsägaren och Vetlanda 
kommun på resecentrum. Under året genomför-
des två stycken inventeringar.

• Under året ska minst två samverkansmöten 
genomföras om de pågående aktiviteterna. Ett 
möte genomfördes det året. 

6 Risk och sårbarhetsanalys 2014. Analys av konsekvenser av samhällsstörningar, Nässjö kommun och Vetlanda kommun 2014.
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HOT OCH VÅLD
Mål: I kommunal verksamhet ska antalet situatio-
ner som upplevs innehålla våld, eller hot om våld, 
minska.

Hot och våld har identifierats som den typ av hän-
delse som kommunen är mest sårbar för och har där- 
för prioriterats i Handlingsprogram för skydd och 
säkerhet som ett utvecklingsområde under mandat-
perioden. Hot och våld påverkar främst resursen per- 
sonal som är ett kritiskt beroende för många samhälls-
viktiga verksamheter. Otrygghet, verksamhetsstör-
ningar och värsta fall liv och hälsa är konsekvenser 
 
av hot och våld som framkommit av risk och sårbar-
hetsanalys 201411. För att uppnå målet gällande hot 
och våld behöver arbete inriktas på att personalen 
både själva ska kunna reducera risken att hot och våld 
uppkommer, samt förmågan att hantera en uppkom-
men hot och våldssituation. 

Statistik
Inom Hot och våld finns inga satta nationella mål. 
Uppföljning av effektmål sker därför med hjälp av 
tillbudstatistik och skadestatistik för Nässjö och 
Vetlanda kommun. Tanken när effektmålet sattes var 
att utvärdera detta mål med hjälp av medarbetar-
undersökningar. Detta kommer inte att göras utan 
tillbud- och skadestatistiken används istället för att 
mäta utvecklingen. Då statistiken för de båda kom-
munerna ser olika ut går det inte att göra en jämfö-
relse mellan Nässjö och Vetlanda. 

Nässjö kommun 
Antal tillbud gällande hot och våld var 122 (89 styck-
en år 2016). Antalet arbetsskador var 37 (3 stycken år 
2016). Dock bör här nämnas att denna siffra är tagen 
från kategorin psykisk överbelastning där även hot och 
våld ingår och det finns därav en risk att siffran ej 
enbart inkluderar situationer där hot och våld ingick. 
Totalt ger detta 159 hot- och våldssituationer under 
2017 (92 stycken år 2016). 

Vetlanda kommun 
Våldssituationer i Vetlanda kommun resulterade i  
32 händelser (23 stycken år 2016) som ledde till från- 
varo men inte till skada. Ingen våldssituation har 

förekommit med både skada och frånvaro som följd 
(en händelse år 2016). 21 tillbud (5 tillbud år 2016) 
har förekommit kopplat till psykisk överbelastning 
(hot och chock). Hotsituationer resulterade i två 
händelser (en händelse år 2016) som ledde till från-
varo men inte till skada. Totalt resulterar detta i  
55 hot- och våldssituationer under 2017 (30 stycken 
hot- och våldssituationer år 2016).

Aktiviteter
Nedan presenteras genomförda och planerade åtgär-
der för att uppnå effektmålet.

Nässjö kommun 
Förebyggande utbildning i Hot och våld har genom-
förts i Nässjö då det har efterfrågats. Trygghetsin-
ventering har genomförts vid ett tillfälle på Resecen-
trum i Nässjö. Rekommenderade åtgärder har delvis 
genomförts efter denna inventering.  Trygghetsinven-
tering har även genomförts med delar av personalen 
inom hemtjänsten i Nässjö och Bodafors. Projekt för 
att stärka det förebyggande arbetet mot hot, hat och 
våld mot förtroendevalda har inletts. 

Vetlanda kommun 
Förebyggande utbildning i Hot och våld har genom-
förts i Vetlanda då det har efterfrågats. Trygghetsin-
ventering har genomförts vid två tillfällen på Rese-
centrum i Vetlanda. Rekommenderade åtgärder har 
delvis genomförts efter denna inventering. Projekt 
för att stärka det förebyggande arbetet mot hot, hat 
och våld mot förtroendevalda har inletts.  

 

11 Risk och sårbarhetsanalys 2014. Analys av konsekvenser av samhällsstörningar, Nässjö kommun och Vetlanda kommun 2014.
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VÄRMEBÖLJA 
Mål: Konsekvenserna av värmebölja för personer 
som omfattas av kommunal omvårdnad ska minska.

Forskning visar att värmeböljor troligen kommer bli 
allt vanligare i Sverige i framtiden. Ökande tempera-
turer och extremtemperaturer, likväl som ökande före-
komst av värmeböljor och tropiska nätter, förväntas 
medföra en ökad dödlighet i länet, särskilt inom ut- 
satta grupper som äldre och sjuka. Att hantera de 
negativa konsekvenserna på kommunal omsorg på 
grund av värmebölja har prioriterats i handlingspro-
gram för skydd och säkerhet. Kommunerna förväntas 
vidta åtgärder under mandatperioden för att öka sitt 
skydd vid värmebölja.12

Aktiviteter
Nedan presenteras genomförda och planerade åtgär-
der för att uppnå effektmålet.

Nässjö kommun 
Arbetsgruppen för värmebölja har bedrivit ett förank- 
ringsarbete för den beredskapsplan som togs fram 
under 2016. Efter ett möte med skydd och säkerhets-
gruppen i juni 2017 ansågs arbetsgruppens uppdrag 
slutfört.
Vetlanda kommun 
Arbetet kring värmebölja i Vetlanda kommun kom-
mer att påbörjas under 2018. Planen är att först ge-
nomföra en probleminventering och därefter formu-
lera mål till en projektplan för det fortsatta arbetet. 

12 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2014). Anpassning till ett förändrat klimat. Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län.
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HÄNDELSEBASERAT ARBETE  
UNDER ÅRET
Händelsebaserat arbete utgår från aktuell problematik 
i kommunerna. Händelsegrupperna är periodvisa och 
dess aktivitet beror helt på det aktuella behovet. Under 
året har fokus främst lagts på problemen med yt- och 
grundvatten. Problematiken kring yt- och grundvatten 
och aktiviteter kopplade till dessa beskrivs i detta avsnitt. 

Yt- och grundvatten
Problemen med låga yt- och grundvattennivåer är 
något som har varit aktuellt under de senaste åren. 
Låga nivåer i grundvattenmagasinen är inte något 
som enbart inträffar under de varma sommarmå-
naderna utan nu även under stora delar av året. 
Nivåerna var fram till oktober 2017 mycket under 
det normala för både ytvattenmagasin och grundvat-
tenmagasinn13. Detta är anledningarna till att stort 
fokus har lagts på just yt- och grundvatten under 
2017 och tidigare år. Låga grundvatten i sig kan leda 
till stora störningar gällande dricksvattenförsörjning-
en eftersom att grundvatten i många fall används för 
detta ändamål.   

 

Att förebygga och minska konsekvenserna av låga 
yt- och grundvatten är något som inte går att mäta 
med statistiska mått. Därför kan vi enbart mäta de 
antal insatser och aktiviteter som genomförts eller är 
planerade i kommunerna. 

Aktiviteter
För att hantera de aktuella problem kopplat till 
yt- och grundvatten har aktiviteter tagits fram för 
att minska konsekvenserna för allmänheten främst 
kopplat till förekomst av dricksvatten. Pågående och 
framtida aktiviteter är inte lika för de båda kommu-
nerna varför dessa presenteras var för sig. 

Nässjö kommun 
Under 2017 fram till och med oktober har Nässjö 
kommun haft en händelsegrupp aktiverad för att han- 
tera de låga yt- och grundvattennivåerna. I oktober 
ansågs grundvattennivåerna ha nått så pass höga ni-
våer att händelsen kunde anses avslutad och därmed 
avslutades även händelsegruppen. Även den regionala 
händelsegruppen som Länsstyrelsen var sammankal-
lande i avslutades.  
 

13 http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/FAQ-om-l%c3%a5gt-grundvatten.aspx
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Nässjös händelsegrupp hade under året i uppgift att 
övervaka läget kring vattennivåer i Nässjö kommun 
samt rapportera detta till Länsstyrelsen som ansvara-
de för den samlade lägesbilden över länet. Gruppens 
uppgifter har också varit att delta i det regionala 
arbetet med händelsen vid behov. Under året har 
händelsegruppen varit med och tillsammans med 
Nässjö Affärsverk (NAV), bland annat sett till att en 
dricksvattenkiosk installerats utanför räddningstjäns-
ten i Nässjö, deltagit i det regionala arbetet med att 
ta fram en första version av en rapport innehållandes 
beskrivningar och applikationer av en mängd olika 
nödvattenlösningar för olika scenarion med vatten-
brist. HRF har varit sammankallande i gruppen och 
det är via HRF och NAV som samverkan med regio-
nala och centrala aktörer genomförts i första hand.

Vetlanda kommun 
I Vetlanda kommun finns en specifik dricksvatten-
grupp som arbetat med att inhämta information och 
planera åtgärder. Gruppen har under året arbetat 
med ett flertal aktiviteter och alla tas inte upp i detta 
avsnitt. Gruppen har fört statistik på sinade brunnar, 
säkra vattentillgångarna i framtiden, se över nuvaran-

de och framtida vattentäkter, öppnat en vattenpost 
för att hämta vatten i Vetlanda tätort, skickat ut in-
formation till fastighetsägare med egen vattenbrunn, 
tagit fram en rutin Hygien vid nödvattenförsörjning, 
löpande information på Njudung Energi och Vetlan-
da kommuns hemsidor etc. 

Utöver ovan nämnda aktiviteter har Länsstyrelsen 
och livsmedelverket Jönköpings län genomfört en 
två-dagars Workshop för att klimatanpassa kommu-
nernas dricksvattenförsörjning. Dessutom har Läns-
styrelsen i samverkan med Vetlanda kommun tagit 
fram en sammanställning av erfarenheter vid vatten-
bristen 2016, kring arbetet med yt- och grundvat-
tennivåerna Vetlanda kommun. Sammanställningen 
är tänkt att vara till hjälp för andra kommuner och i 
framtiden.

Utöver de aktiviteter som redan görs så finns både 
kortsiktiga och långsiktiga mål gällande dricksvatten 
inför 2018. Samverkan med Regional krissamverkan 
ISF = inriktning och samordningsfunktionen från 
MSB-Gemensamma grunder, Läge yt- och grundvat-
ten Jönköpings län.
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STRATEGI MOT NÄTHAT OCH NÄTMOBBNING, NÄSSJÖ KOMMUN 
Arbetsgruppen Unga i fokus har fått i uppdrag att 
ta fram och genomföra en strategi mot näthat och 
nätmobbning i Nässjö kommun. En strategi har 
tagits fram och arbetet med att genomföra denna 
har påbörjats. Inför 2018 har arbetsgruppen planerat 
följande aktiviteter:
• Ta fram ett stöddokument för hur personal på 

Kultur och fritidsförvaltningen ska hantera upp-
täckta fall av mobbning

• Revidering av Barn- och utbildningsförvaltning-
ens planer för hantering av kränkande behand-
ling

• Genomföra referensgruppsträffar med temat 
kränkningar via internet.
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VÅRT INSATSARBETE
I detta avsnitt redovisas vårt insatsarbete under 2017. 
Arbetet redovisas utifrån statistik gällande totala 
antalet insatser och antalet insatser inom HRF:s yta. 
Dessutom beskrivs de olika händelsetyperna och 
vilka aktiviteter som planeras både kortsiktigt och 
långsiktigt. 

INSATSSTATISTIK 
Nedan presenteras insatsstatistik och händelsesta-
tistik för perioden 2007-2017. Dessutom görs en 
allmän jämförelse mellan år 2016 och 2017 gällande 
insatser. 
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Figur 2. Insatsstatistik för perioden 2007-2017. Den röda kurvan visar antalet insatser inom HRF:s yta. Den blåa kurvan visar det totala antalet insatser 
inklusive insatser till övriga kommuner.
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Totalt larmades Höglandets räddningstjänstförbund ut 
på 1268 insatser under 2017 vilket är en minskning 
med 24 insatser (cirka 2 procent) jämfört med 2016. 
Inom förbundets kommuner Nässjö samt Vetlanda 
larmades HRF ut på 1052 insatser vilket är en minsk-
ning med 35 insatser (3 procent) jämfört med 2016. 
Fördelningen mellan kommunerna under 2017 är 
Nässjö – 582 insatser (548 stycken år 2016) samt Vet-
landa – 470 insatser (539 stycken år 2016). Vad gäller 
insatser till övriga kommuner så är det Sävsjö med  
91 larm, Jönköping med 33 larm, Eksjö med 30 larm 
samt Hultsfred med 20 larm som är de mest frekventa. 
Totalt åkte HRF på 216 insatser till annan kommun. 

Sammanfattning av jämförelse mellan år 2016 
och 2017 
• Antalet insatser till andra kommuner har ökat.
• Antalet insatser i Vetlanda kommun har minskat.
• Antalet insatser i Nässjö kommun har ökat.
• Brand i byggnad fortsätter att minska.
• 1 person omkommen av brand under året, jäm-

fört med år 2016 då ingen person omkom. 
• De vanligaste orsakerna till brand i byggnad kan 

relateras till eldstäder eller spisar. 
• Brand ej i byggnad har minskat. 

• Trafikolyckorna har ökat kraftigt under året med 
nästan 25 procent jämfört med 2016. 

• 4 personer omkomna i trafikolyckor, varav en 
påkörd av tåg, jämfört med 5 omkomna under år 
2016.

• 4 personer omkomna i drunkningsolyckor, jäm-
fört med ingen person år 2016. 

• Larm om suicid eller hot om suicid har ökat 
något. 

• Utsläpp farligt ämne och begränsat läckage av 
drivmedel/olja har minskat.

• Antal olyckor med lastbilar inblandade har ökat 
från 11 år 2016 till 27 år 2017. 

• Bränder inom industri har minskat från 15 styck-
en till 8. 
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Figur 3. Statistik över händelser under perioden 2007-2017.
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BESKRIVNING AV HÄNDELSER 
Nedan beskrivs de olika inträffade händelserna mer 
utförligt gällande statistik och orsaker. Här beskrivs 
även aktiviteter som HRF utför för att förhindra att 
händelser sker samt vad som görs för att förmildra 
omständigheterna om händelsen ändå skulle inträffa. 

Lokala mål finns inte i nuläget för inträffade händel-
ser förutom de som är nämnda i effektmålen.  Öv-
ningsschema för den operativa verksamheten för året 
planeras utifrån: enheter och förmågor, mål enligt 
Räddsam-F:s uppgiftskatalog, arbetsmiljöregler, erfa-
renhetsbaserade händelser som inträffar under en viss 
period (ex soteld, vattenlivräddning, skogsbrand), 
driftsättning av nya fordon och materiel, återföring 
av erfarenheter från insatser, Räddsam-F:s rutiner, 
HRF rutin, avtal, omvärldsanalys nya scenarier och 
nya problem och handlingsprogram. Tanken är 
dessutom att utgå mer ifrån risk- och sårbarhetsana-
lys. Denna process har startats upp under 2017 och 
kommer att arbetas mer frekvent med under 2018. 

Brand i byggnad
I detta avsnitt presenteras statistik, nationell strategi 
och aktiviteter för händelsetypen brand i byggnad. 

Statistik 

Figur 4. Statistik över antalet händelser gällande brand i byggnad under 
2007-2017.

• Vid 73 tillfällen har larmet gällt brand i byggnad, 
fördelat på 34 i Nässjö samt 39 i Vetlanda kom-
mun. Larm om brand i byggnad till annan kom-
mun är 47 stycken. 

• En person har omkommit under året och åtta 
personer har transporteras till sjukvård på grund 
av brand i byggnad. 

• De större bränder som varit under året är villabrän- 
der i Vetlanda, Bodafors, Malmbäck och Landsbro, 
industribrand i Pauliström, brand i förrådsbyggnad 
i Rödjenäs, Björkeby samt ladugårdsbrand i Rödja 
och Bodafors. 

• 21 av bränderna har larmats av ett automatiskt 
brandlarm och tack vare larmet har skadorna 
blivit små vid dessa händelser. 

• Utav de 73 insatserna till brand i byggnad så har 
branden i 38 av fallen redan varit antingen släckt 
eller slocknat vid räddningstjänstens framkomst. 
Även insatserna med endast rökutveckling ingår i 
denna siffra. 

• Av orsakerna kan man konstatera att 11 av bränder- 
na är eldstadsrelaterade, vilket är en minskning med 
10 jämfört med föregående år och 11 är spisrelate-
rade, vilket är ungefär lika många som föregående år. 

• Avsaknaden av brandvarnare är något bättre jäm-
fört med föregående år. I 6 stycken objekt saknas 
brandvarnare jämfört med 9 föregående år.  
När det gäller bränder inom industri så var det 
5 inom Vetlanda kommun samt 3 inom Nässjö 
kommun. Nästan en halvering från föregående år. 

Nationell strategi
För bränder finns en nationell standard där målet är 
att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd 
av brand. Till denna strategi finns dessutom tre effekt-
mål14 vilka anger att: 
• Antalet döda och svårt skadade vid bränder i 

bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel 
till år 2020

• Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och 
hur man ska agera i händelse av brand ska öka

• Andelen fungerande brandvarnare och brand-
skyddsutrustning i bostäder ska öka 

Aktiviteter
För att uppnå de tre nationella effektmålen för brand 
i byggnad görs ett flertal aktiviteter som både direkt 
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14 Myndigheten för samällsskydd och beredskap (2009). Nationell strategi för stärkt brandskydd.
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och indirekt kan påverka effektmålen positivt. Effekt-
målen bygger på ett väl fungerande förebyggande 
arbete från räddningstjänsten och kommunens sida. 
För att påverka dessa effektmål och brand i byggnad 
överlag gör HRF följande aktiviteter: 

• Under 2017 påbörjades inventering av brand-
skydd i flerbostadshus. Detta för att öka säker-
heten för de boende och minska konsekvenserna 
om en brand inträffar. Hittills har två tillsyner, en 
vardera i Nässjö och Vetlanda kommuner, genom-
förts. Flera tillsyner är planerade att genomföras 
under 2018. 

• Granskning av bygglov bygganmälan vid tillbygg-
nation, nybyggnation och ombyggnation. Här 
granskas till exempel avstånd mellan byggnader, 
val av material, brandbelastning, avgränsningar av 
lokaler. 

• Vid tillsyn av verksamheter och anläggningar grans- 
kas både det systematiska och det brandtekniska 
brandskyddet. Detta tror HRF kan öka medveten-
heten hos den enskilde överlag. Vid tillsyner görs 
dessutom kontroll av mängden brännbart material 
intill ytterväggar och skymda hörn eller ytor där 
bränder kan tänkas anläggas. Rekommendationer 
om ändrad utformning ges även vid nybyggnation 
för att minska antalet ytor där sikten är skymd för 
personal och förbipasserande. På detta sätt kan 
risken för anlagda bränder minskas. 

• Vid evenemang finns möjlighet att låna hand-
brandsläckare och brandfilt. 

• Utbildningar genomförs för att förebygga brand i 
byggnad och öka medvetenheten. Brandutbild- 
ningarna innefattar både teori och praktik. Utbild- 
ning ges tillexempel till barn- och unga, nyanlända, 
företag, kommun ett cetera. Under 2017 har i både 
Nässjö och Vetlanda 1948 personer gått brandut- 
bildning och 29 klasser har utbildats i barnens brand- 
bil. Vidare så genomförs kurser i Heta Arbeten. 

• För att nå ut med brandinformation till den enskil- 
de genomförs HRF-metoden. Metoden innefattar 
tillexempel att ta hand om praktikanter och stu-
diebesök, informationstillfällen mot tredje person 
och föreningar, deltaga vid marknadsdagar eller 
liknande offentliga tillställningar, information via 
hemsök, reflexkampanjer, återkoppla efter insatser, 
projekt ungdom, delta vid företags och offentliga 
evenemang

• I insatsledarbilen och släckbilen i både Vetlanda 
och Nässjö finns brandvarnare som kan sättas upp 
i bostäder efter en brand eller att ett tillbud har 
skett.

• Brandskyddskontroller sker med olika intervall av 
sotare inom HRF. Vid besöken kontrolleras eld- 
städer och uppvärmningsanordningar för att kunna 
upptäcka fel och brister. I samband med brand-
skyddskontroller informeras den enskilde dessutom 
om brandrisker, hur man ska agera vid händelse av 
brand och innebörden av att ha fungerande brand- 
varnare och brandskyddsutrustning.  

• Projektet Säker by syftar till att öka kunskapen 
kring brandskydd och sjukvård genom att utbilda 
de byar som ligger långt ifrån räddningstjänsterna i 
Jönköpings län. Under 2017 genomfördes utbild-
ningen i totalt fem byar och under 2018 kommer 
utbildningen genomföras i ytterligare fem. 

• För att uppfylla kraven i Lagen om skydd mot 
olyckor om utredning av händelser och för att öka 
återföring av erfarenheter efter händelser genom-
förs olycksundersökningar. Denna del har arbetats 
med under 2017. Flera personer inom HRF har 
utbildats inom olycksutredning och en övergri-
pande rutin för arbetet har tagits fram. Dessutom 
har två händelseutredningar gjorts. Under 2018 
kommer ytterligare arbete att göras gällande ruti-
ner, arbetssätt och utredningar. 

Övningar som har genomförts under året eller som 
planeras att genomföras under 2017 för att öka kun-
skap och förmåga hos personal gällande hantering av 
brand i byggnad är följande: 
• Minst fyra rökövningar per år av personal med 

rökdykarkompetens.
• Uppstart brand
• Insatsövningar
• Axamoövningar 
• Träffar för styrkeledare, insatsledare och brandin-

genjörer
• Ledningsövningar
• Objektsorientering
• Framtagande av insatsplaner/insatskort
• Övning med värmekamera. Dessa sattes i drift på 

alla räddningsenheter med rökdykarkompetens 
under 2017. 

• Övningar med konstruktionsbrand för samtliga 
kårer 
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• Avancerad rökdykning
• Brandgasventilation
• Bränder i eldstäder

Trafikolyckor
I detta avsnitt presenteras statistik, nationell strategi 
och aktiviteter för händelsetypen trafikolyckor. 

Statistik
Nedan presenteras senast tillgängliga statistik.

Figur 5. Statistik över antalet händelser gällande trafikolycka under 2007-
2017.

Nationell strategi
De mål som finns att utgå ifrån är de nationella 
strategierna gällande trafikolyckor och bränder. För 
trafikolyckor anges att trafiksäkerhetsarbete ska in-
riktas på att nå målet att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken15. 

Aktiviteter
Mål, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafi-
ken.

Gällande strategin för trafikolyckor har utbildningen 
Ung Säkerhet genomförts i Nässjö och Vetlanda för 
årkurs 3 (16 klasser), årskurs 5 (64 klasser), årskurs 7 
(20 klasser) och gymnasiet årskurs 2 (24 klasser). 

En trafiksäkerhetsgrupp som träffas fyra till fem 
gånger per år finns på höglandet. Gruppen genomför 
till exempel reflexkampanjer, implementerar cykel- 
säkerhet på film i affärer, väghållarträffar i länet etc. 
Under 2017 har gruppen främst fokuserat på att ta 

fram planer för gång- och cykelvägar på höglandet. 

För att öka förmågan för den operativa personalen 
inom HRF att hantera trafikolyckor har övningar 
gjorts gällande trafikolycka losstagning med klipp-
teknik, säkert uttag av drabbad ur fordon, räddnings-
frånkoppling, trafikolycka med motorcykel. Under 
2018 kommer ett flertal övningar att genomföras 
såsom trafikolycka organisation och avspärrning, 
trafikolycka med losstagning etc. 

För att öka medvetenhet och kunskap och på så vis 
förebygga olyckor vid utryckningskörning ska ut-
ryckande personal genomföra både ett teoretiskt och 
ett praktiskt test. 

Brand ej i byggnad
I detta avsnitt presenteras statistik och aktiviteter för 
händelsetypen brand ej i byggnad. Händelser som 
klassas som brand ej i byggnad innefattar tillexempel 
bränder i terräng, fordon, container etc. 

Statistik
Nedan presenteras senast tillgängliga statistik.
Figur 6. Statistik över antalet händelser gällande brand ej i byggnad under 

2007-2017.

• 74 larm gällde brand ej i byggnad fördelat på 48 
larm i Nässjö samt 26 larm i Vetlanda kommun.

• De flesta larmen gällde bränder i fordon (33 
larm), bränder i skog och mark (18 larm) samt 
bränder i avfall och deponi (17 larm) varav den 
stora branden på WAC Recycling i Nässjö är en. 
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15 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/Tillsammans-for-Nollvisionen/
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Branden är den största enskilda branden under 
förbundets tid om man ser till hanterade resurser 
och ekonomi. 

• Till andra kommuner åkte HRF på 21 insatser 
varav den stora skogsbranden i Lanna (Värnamo 
kommun) var den största. 

Aktiviteter
För att minska antalet händelser gällande brand ej 
i byggnad görs följande aktiviteter: Kontinuerliga 
prognoser gällande risken för skogsbrand, skogs-
brandsflyg, utbildning i skogsbrand för alla befäls-
nivåer, insatsplaner håller på att tas fram för större 
avfallsanläggningar.   

För att öka förmågan hos den operativa personalen 
att hantera bränder ej i byggnad genomfördes ett 
antal övningar under 2017, såsom skogsbrand, brand 
i gasfordon. 

Automatiska brandlarm
I detta avsnitt presenteras statistik och aktiviteter för 
händelsetypen automatiskt brandlarm. 

Statistik
Nedan presenteras senast tillgängliga statistik.

Figur 7. Statistik över antalet händelser gällande automatlarmunder 

2007-2017.

Av de 316 automatlarmen så var 167 stycken i 
Nässjö samt 128 i Vetlanda kommun. 295 av dessa 
larm gällde ej brand och 21 stycken var skarpa. Cirka 
7 procent av de automatiska brandlarmen är således 
skarpa händelser. Totalt finns 327 larmanläggningar 

som har avtal med HRF. Antalet automatiska brand-
larm ligger på samma nivå jämför med föregående år. 

Aktiviteter
För att minska antalet automatlarm görs ett antal 
aktiviteter inom förbundet. Vid falsklarm, vilket 
innebär att inget brandtillbud har skett, sker en 
debitering och styrkan som anländer informerar även 
om vad som är viktigt att göra för att förhindra att 
fler falsklarm inträffar. Detta kan tillexempel inne-
fatta placering av detektorer, rutiner för heta arbeten, 
regelbundna kontroller av larmet etc. Vid tillsyn av 
verksamheter med automatiskt brandlarm kontroll-
eras rutiner för kontroll av larm och anläggnings-
skötare. HRF utför dessutom kvartalskontroller för 
verksamheter där det finns avtal för dessa.  

I väntan på ambulans (IVPA) och sjukvårdslarm
I detta avsnitt presenteras statistik och aktiviteter 
för händelsetypen I väntan på ambulans (IVPA) och 
sjukvårdslarm. 

Statistik
Sjukvårdslarm inklusive hjärtstoppslarm har ökat 
kraftigt de senaste åren. Totalt var det 106 larm 
under 2017 varav 55 larm i Nässjö kommun samt 
51 larm i Vetlanda kommun. 55 av dessa larm gällde 
hjärtstopp. 

Aktiviteter
För att öka den operativa förmågan vid ett IVPA 
eller sjukvårdslarm utbildas den operativa personalen  
minst en gång om året i D-HLR och B-HLR (barn). 
Dessutom genomförs övningar för att öka den opera-
tiva förmågan gällande sjukvård. 

Utlåning av defibrillator görs till allmänheten och 
kravet för att få låna denna är att du nyligen har 
genomgått en HLR-kurs. 

Suicid eller hot om suicid
I detta avsnitt presenteras statistik och aktiviteter för 
händelsetypen suicid eller hot om suicid. 

Statistik
Totalt var det 34 larm om suicid eller hot om suicid 
vilket är en ökning med 3 från 2016. Fördelningen 
mellan kommunerna är Nässjö med 22 larm och 
Vetlanda med 12. 
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Aktiviteter
Förutom de aktiviter som beskrivits i kapitel 3.1.2 så 
har ledningsenheter gått utbildning i suicidpreven-
tion under året. Under 2018 planeras fortbildning 
för ledningsenheter gällande suicidprevention och 
utbildning gällande bemötande av suicid för den 
operativa personalen. 

Utsläpp farligt ämne
I detta avsnitt presenteras statistik och aktiviteter för 
händelsetypen utsläpp farligt ämne. 

Statistik
Insatser med utsläpp farligt ämne samt begränsat 
läckage av drivmedel och olja var 31 totalt vilket är 
en minskning med 6 larm jämfört med 2016. Fördel-
ningen mellan kommunerna är Nässjö 22 larm samt 
Vetlanda 9. 

Aktiviteter
För att förebygga händelser med farligt ämne och öka 
medvetenheten hos den enskilde och verksamheter 
görs tillsyner enligt Lagen om brandfarlig och explo-
siv vara. Här kontrolleras till exempel rutiner, förva-
ring, hantering. Dessutom handlägger HRF tillstånd 
för mängder över tillståndsplikten. 

För att öka förmågan att hantera händelser med ut-
släpp farligt ämne för operativ personal har ett antal 
övningar och åtgärder genomförts under 2017, så-
som: insatsövning gasol, gas under tryck, personsane-
ring, indikering. Under 2018 planeras övningar 
gällande miljöräddning, länsar och sanering. 

Drunkning
I detta avsnitt presenteras statistik och aktiviteter för 
händelsetypen drunkning. 

Statistik
Under 2017 har det varit fem drunkningslarm och 
fyra omkomna, bland annat den tragiska olyckan på 
isen utanför Korsberga där tre personer omkom. Un-
der 2016 var det inte några drunkningslarm men om 
man tittar på 2015 var det tre larm med drunkning 
eller att man hittat personer i vattendrag, samtliga 
med dödlig utgång. 

Aktiviteter
För att minska antalet drunkningar inom HRF:s yta 
görs ett antal aktiviteter. Till exempel finns flytväs-
tar och ispaket för utlåning på räddningstjänstens 
heltidsstationer. Under året har totalt 816 flytvästar 
lånats ut i Nässjö och Vetlanda kommun. Dessutom 
genomförs marknadsföring gällande vattenvett. 

För att öka förmågan för operativ personal att hante-
ra drunkningsolyckor genomförs ett antal övningar 
för heltidspersonal varje år och en eller flera övningar 
för deltid som leds av huvudinstruktör på respektive 
deltidsstation. Bland annat förekom en insatsövning 
gällande drunkning när de länsövergripande insats-
dagarna på Axamo hölls i år. Dessutom har förbundet 
badhustider varje vecka. 

Övrigt
Av övriga händelser som räddningstjänsten larmats ut 
på kan nämnas 64 larm om lyfthjälp (jämfört med 90 
år 2016), 11 larm om nödställd person, 8 djurrädd-
ningar, 13 vattenskador samt 141 larm om förmodad 
brand/räddning samt händelse utan risk för skada. 
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