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För att lyckas med ett förändringsarbete är det viktigt 
att kraftsamla kring ett tydligt mål. I detta handlings-
program för skydd och säkerhet pekar Nässjö och 
Vetlanda kommuner tillsammans med Höglandets 
räddningstjänstförbund ut fem gemensamma mål för 
att stärka och utveckla säkerheten för invånarna:  

- 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 perio-
den 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 
med minst en procent under perioden 2016-2019 i 
jämförelse med 2012-2015.

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

Målen grundar sig på en analys av nuvarande säker-
hetsläge i kommunerna, en risk – och sårbarhetsana-
lys. Kravet på ett systematiskt och målinriktat arbete 
för att förebygga olyckor ställs i Lag om skydd mot 

olyckor (2003:788). Nässjö och Vetlanda kommuner 
samt Höglandets räddningstjänstförbund har högre 
ambitioner, tar ett helhetsgrepp över hela säkerhets-
frågan och omfamnar hela hotskalan från den ofta 
förekommande incidenten till den stora, och sällan 
förekommande, extraordinära händelsen. Detta inne-
bär att kraven i Lag om skydd mot olyckor samt Lag 
om kommuners och landstings förberedelser inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544) vävs samman till en helhet. 

Eftersom detta handlingsprogram har ett vidare och 
mer övergripande perspektiv sorteras ett antal specifi-
ka planer och dokument (en del lagstiftade) in under 
handlingsprogrammet.

Detta handlingsprogram gäller under perioden 2016-
2019. Varje år ska programmets aktiviteter följas upp 
i ett trygghetsbokslut. Ett nytt handlingsprogram ska 
grundas på bland annat en utvärdering av det tidigare 
programmet. Utvärdering och revidering av program 
2016-2019 ska starta senast den 1 januari 2019. Nytt 
handlingsprogram för 2020-2023 ska träda i kraft 
senast 1 januari 2020.

SAMMANFATTNING
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Ett samhälle och dess invånare drabbas dagligen 
av olika nödlägen. En del typer av bekymmer och 
problem inträffar ganska ofta, medan andra händer - 
tack och lov - så sällan att många av oss aldrig ens be-
höver uppleva dem. Oavsett om nödläget och eländet 
statistiskt sett inträffar ofta eller sällan är alla skyldiga 
att försöka förutse problemen, förebygga dem efter 
bästa förmåga och avhjälpa om de, trots allt, skulle 
uppstå. Ansvaret faller lika tungt över den enskilde 
som över samhället i stort.

För att tydliggöra säkerhetsarbetet i sin helhet om-
fattar detta handlingsprogram hela nödlägesskalan 
- från incidenten som kommuninvånaren ska klara 
av själv till den stora krisen där samhällets funktioner 
påverkas. Förutom att vi kan skona människor från 
lidande finns här också pengar att spara. Det billigas-
te nödläget är det som aldrig uppstår!

Arbetet med samhällets skydd och säkerhet är väsent-
ligt. Stor kraft bör läggas på att förebygga nödläget. 
I mångt och mycket handlar det om att förmedla 
kunskap och påverka enskilda personers attityder till 
olika situationer. 

Säkerhetsarbetet i sin helhet styrs och regleras av 
ett antal lagrum. Enligt Lag om skydd mot olyckor 
(LSO) är landets kommuner skyldiga att, utifrån 
sitt lokala samordningsansvar, se till att skyddet och 
säkerheten är god för dem som bor, verkar och vistas 

i kommunen. Lag om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) har samma intentioner 
om än med fokus mer tydligt riktat mot kommun 
och landsting.

Ytterligare lagstiftning, ca 15 lagar, som påverkar 
säkerhetsarbetet är bland annat hälso- och 
sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, miljöbalken, plan- 
och bygglagen, arbetsmiljölagen, polislagen – för att 
inte glömma kommunallagen. 

Säkerhetsfrågorna hanteras av flera verksamheter så-
väl inom som utom kommunorganisationen. Därför 
är det väsentligt att arbetet styrs upp och samordnas 
i en enhetlig process där planering, utvärdering och 
förbättring är klara ledstjärnor. Detta program ska 
ge en överblick över verksamheten och hur de olika 
delarna samspelar och bildar en helhet.      

Detta program är framarbetat av Höglandets rädd-
ningstjänstförbund (HRF) i samarbete med Nässjö 
och Vetlanda kommuner. 

INLEDNING
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I det här dokumentet används begreppet nödläge. 
Ett nödläge uppstår när en händelse för med sig 
påfrestningar, och konsekvenser, för såväl enskilda 
människor som för samhället i stort i olika omfatt-
ning. Begreppet nödläge kan delas upp i följande 
kategorier1:   
• olycka
• kriminellt agerande
• hastig sjukdom och sjukdomsspridning
• social oro/obalans
• infrastruktursvikt

Olika nödlägen kan drabba med olika frekvens (antal 
händelser), allvarlighet (händelsens effekt för den/
de drabbade) och omfattning (antalet drabbade). I 
detta dokument är nödlägesskalan definierad enligt 
följande:

Incident är en händelse som den eller de drabbade 
- ensam eller tillsammans med sin omgivning - kan 
hantera. En incident inträffar ofta, har en liten effekt 
och drabbar ett fåtal vid varje tillfälle. Exempel på in-
cident kan vara lättare fallolycka, klotter och mindre 
skadegörelsebrott. 

Allvarlig händelse är en händelse som ligger 
utanför vad den eller de drabbade - ensam eller till-
sammans med sin omgivning - kan hantera och som 
därmed kräver bistånd från samhället. En allvarlig 
händelse inträffar ofta, har allvarliga effekter och 
drabbar flera. Exempel på en allvarlig händelse kan 
vara större trafikolyckor, större elavbrott och stör-
ningar i dricksvattenförsörjningen. 

Kris eller extraordinär händelse är en hän-
delse som blir en längre påfrestning/ansträngning 
på kommunorganisationen och samhället i stort. En 
kris eller en extraordinär händelse inträffar sällan, har 
stora effekter för samhället och drabbar många. Ett 
exempel på en kris eller extraordinär händelse kan 
vara oväder som påverkar infrastrukturen, bortfall av 
dricksvattnet och större kärnkraftsolycka.

BEGREPPSFÖRKLARING

1 Fredholm, L. (2003). Myndighetsgemensam utgångspunkt för utformning av 
ledningsfunktioner och ledningsstöd vid civil krishantering. Paper presenterat 
vid CIMI 2003.
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Syfte
Programmets syfte är att…
• tydliggöra kommunernas och HRF:s ansvar, och 
samordnande uppdrag, för att stärka skyddet och 
säkerheten i kommunerna,
• fastställa mål och ambitioner för arbetet med att 
minska antalet nödlägen i kommunerna,
• fastställa rutiner för dels uppföljning och utvärde-
ring av säkerhetsarbetet, dels spridning av inhämtade 
kunskaper inom området.

Struktur
För att tydliggöra säkerhetsarbetet i sin helhet tas i 
detta program ett tydligt grepp om hela nödlägesska-
lan och omfattar mål för…
• förebyggande av incidenter,
• förebyggande av, och insats vid, allvarliga händelser,
• förebyggande av, och eventuell insats vid, kris eller 
extraordinär händelse i samhället. 

Programmet tar ett helhetsgrepp i arbetet med att 
förebygga, avhjälpa och lära i nödlägesskalans samt-
liga delar. Det innebär att säkerhetsarbetets planverk 
länkas samman. 

I detta dokument fastställs inriktningen för det 
förebyggande och förbättrande arbetet. Gränssnittet 
mellan LSO och LEH är flytande. När den allvarliga 
händelsen övergår till kris och extraordinär händelse 
är en bedömningsfråga. Lagstiftaren definierar extra-
ordinär händelse enligt följande (LEH; 1 kap, § 4):

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd-
samma insatser av en kommun eller ett landsting.” 

Det faktum att säkerhetsfrågan, beroende på den 
enskilda händelsen och hur den utvecklas, rör sig 
mellan två lagstiftningar talar för en sammanhållen 
struktur i både planverk och arbetsmetodik. Hand-
lingsprogrammet för skydd och säkerhet är därför 
paraplydokumentet under vilket följande dokument 
sorterats in: 
• Plan för räddningsinsats
Denna plan anger HRFs förmåga att genomföra 
räddningsinsats där snabbhet, insatsförmåga, uthål-

SYFTE, STRUKTUR OCH 
AVGRÄNSNING
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lighet, personella och materiella resurser samt egen-
kontroll beskrivs. 

• Plan för myndighetsutövning
Denna plan anger organisation, resurser och kompe-
tens inom HRF för det förebyggande arbetet bland 
annat tillsyn av prekursorer2, tillsyn och tillstånd av 
brandfarliga och explosiva varor, sotningsverksamhet 
med mera.

• Plan för extraordinär händelse med krisin-
formationsplan
Denna plan anger hur kommunen ska organisera 
sig, leda, samordna och samverka vid hantering av 
extraordinära händelser. Planen är i vissa delar också 
möjlig att tillämpa vid krissituation. I planen ingår 
även en krisinformationsplan.

• Program för internt skydd
Programmet innehåller riktlinjer för hur kommunen 
ska skydda sig mot fysisk, psykisk och ekonomisk 
skada på människa, fysiska eller immateriella till-
gångar samt verksamheter i övrigt (programmet är 
under produktion). 

• Program för brottsförebyggande arbete 
Dokumentet beskriver kommunens brottsförebyg-
gande arbete. Överenskommelsen om samverkan 
mellan kommun och den lokala polisorganisationen 
är en byggsten i det kommunala arbetet (programmet 
är under produktion).

• Plan för psykosocialt omhändertagande/
Handlingsplan för POSOM
Dokumentet beskriver HRFs och kommunernas 
organisation och arbete för att säkerställa ett gott 
psykosocialt omhändertagande vid olika incidenter, 
allvarliga eller extraordinära händelser. 

Samtliga dokument finns att hämta på 
www.raddningstjansten.com under rubrikerna Om 
räddningstjänsten/Dokumentbibliotek/Styrdoku-
ment. 

Avgränsning
Handlingsprogram för skydd och säkerhet hanterar 
inte trygghetsfrågor som faller inom ramen för vårt 
socialförsäkringssystem. Det är viktigt att understry-
ka att det också finns en rad andra verksamhetsdoku-
ment, sprungna ur verksamhetsanknuten lagstiftning 
och direktiv, som också påverkar säkerhetsarbetet 
i större eller mindre omfattning. Särskilda planer 
finns för folkhälsoarbetet där flera frågor kan tangera 
skydd och säkerhetsarbetet.

2  Prekursorer (sprängämnesprekursorer)är produkter som innehåller vissa 
kemiska ämnen som kan användas till tillverkning av hemgjorda spräng-
ämnen.
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Lagstiftning
Sedan 1 januari 2004 gäller Lag om skydd mot olyck-
or. Lagens inriktning har ett tydligt fokus på den 
enskilde, planering av åtgärder såväl före, under som 
efter nödläget, flexibilitet i lokala lösningar och verk-
samhetsstyrning utifrån politiskt antagna mål. Lagen 
ställer tydliga krav på den enskilde (privatpersoner, 
företag, myndigheter och organisationer) och den-
nes ansvar för att skydda sig mot nödlägen. Det är 
i första hand den enskildes skyldighet att själv vidta 
och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa 
nödlägen. Först när ett nödläge inträffat, eller det 
finns en överhängande fara för ett nödläge och den 
enskilde själv eller genom att anlita någon annan inte 
kan klara av situationen, är det samhällets skyldighet 
att gripa in. Kommunen får en dubbelroll; dels att 
utöva tillsyn, dels att så som enskild fastighetsägare 
och verksamhetsutövare uppfylla lagens avsikter. 

Lagstiftaren har uttryckt ett nationellt mål för arbe-
tet. I portalparagrafen står följande:

”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet 
bereda människors liv och hälsa samt egendom och mil-
jö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfreds-
ställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” 
Lite längre fram i lagtexten står: ” Räddningstjänster-
na ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser-
na kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på 
ett effektivt sätt.” 

I Lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap, som trädde ikraft den 1 juni 2006, åläggs 
kommunerna en strävan att minska sårbarheten i 
verksamheten och att säkerställa en god förmåga att 
hantera krissituationer i fredstid. En god krishan-
teringsförmåga i fred ger också en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. 

Kommunen ska analysera vilka händelser som kan 
inträffa och hur dessa kan påverka den egna verksam-
heten. Slutsatserna ska sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys som sedan, utifrån politiska ställ-
ningstagande ska ligga till grund för hur händelserna 
ska hanteras.

Lagen klargör också att kommunen har ett ansvar för 
sitt geografiska område vilket innebär att kommunen 
ska verka för att olika aktörer samverkar och uppnår 
samordning i såväl planerings- och förberedelsear-
betet som i skarpt läge. Både LSO och LEH samlar 
primärt ansvaret för lokalsamhällets förmåga att 
förbereda, förebygga, förhindra, avhjälpa och lära hos 
kommunen.

Ytterligare lagstiftning, ca 15 lagar, som påverkar 
säkerhetsarbetet är bland annat hälso- och 
sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, miljöbalken, plan- 
och bygglagen, arbetsmiljölagen – för att inte glöm-
ma kommunallagen. 

HRF:s samordningsuppdrag och vision
Höglandets räddningstjänstförbund ska, enligt sin 
förbundsordning3, verka för en trygg och säker miljö 
i medlemskommunerna Nässjö och Vetlanda kom-

LAGSTIFTNING OCH MÅL

3  Antagen av Nässjö kommunfullmäktige 2004-05-27, § 109; 
Antagen av Vetlanda kommunfullmäktige 2004-05-19, § 36
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muner. Förbundet har i uppdrag att samordna med-
lemskommunernas arbete med skydd mot olyckor, 
internt skydd och extraordinär händelse (inklusive 
civilt försvar). Förbundets vision4  är formulerad i 
följande… ”Höglandet är en säker och trygg region 
där varken hälsa, liv, egendom eller miljö tillåts på-
verkas negativt eller gå förlorade. HRF skyddar och 
hjälper!” 
Inriktningsmål
Kommunfullmäktige i respektive kommun har anta-
git ett säkerhetsmål5. Målet är lika för båda kommu-
nerna.

Effektmål
Målkedjan landar slutligen i det som lagstiftaren kall-
ar ”lokala förhållanden”. Inom vilka verksamheter, 
områden eller grupperingar i kommunerna behöver 
skyddet och säkerheten ytterligare förbättras? Dessa 

områden identifieras genom en risk- och sårbarhetsa-
nalys. I detta handlingsprogram för skydd och säker-
het 2016-2019 har fem effektmål arbetats fram för att 
styra prioriteringen av åtgärder i säkerhetsarbetet. De 
första fyra målen ställs i relation till den demografiska 
utvecklingen i kommunen. Det sista målet ställs i 
relation till kommunens beredskap och förmåga att 
hantera händelsen. 

• 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 perio-
den 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 
med minst en procent under perioden 2016-2019 i 
jämförelse med 2012-2015.
• Konsekvenserna av värmebölja för personer som 
omfattas av kommunal omvårdnad ska minska.

Aktiviteter
För att uppnå handlingsprogrammets mål ska ett an-
tal operativa aktiviteter genomföras under program-
perioden. Dessa aktiviteter anges inte i detta pro-
gram. Det är en uppgift för de grupper som arbetar 
med skydds- och säkerhetsarbetet inom Nässjö och 
Vetlanda kommuner. 

Aktiviteter för att uppnå effektmålen i handlingspro-
grammet inom Nässjö och Vetlanda kommuner an-
svarar respektive organisations nämnder för. Förslag 
på åtgärder i enlighet med programmet beaktas i den 

4  Antagen av HRF:s direktion 2007-11-14, § 50
5  Antagen av Nässjö kommunstyrelse 2003-09-10, § 115; 
Antagen av Vetlanda kommunstyrelse 1997-05-21, § 67

”Nässjö/Vetlanda kommun ska aktivt 
och systematiskt förebygga risker 
genom en god säkerhetsplanering. Sä-
kerhetsarbetet syftar till att minimera 
negativa konsekvenser av olyckor, 
skador och störningar för människor, 

verksamhet och resurser. Säkerhetsarbetet 
ska också skapa god säkerhet och trygghet för 
kommuninvånarna samt en kvalitetshöjning av 
kommunens verksamhet.”
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årliga budgetprocessen och finansieras inom respekti-
ve nämnds budget. Aktiviteterna samordnas, och kan 
ibland även initieras, av Skydd och säkerhetsgruppen 
och Centrala säkerhetsgruppen6.

Andra arbetsområden som berör 
och påverkar 
Säkerhetsarbetet är ingen isolerad uppgift. Precis 
som många andra arbetsområden tangerar och berör 
det här området en mängd andra. Så som tidigare 
nämnts finns det ganska många lagar och direktiv 
som i olika avseende påverkar samhällets totala sä-
kerhetsarbete. Ett exempel är arbetsmiljöarbetet som 
varje organisation är lagstiftat skyldig att bedriva. Det 
arbetet berör i stor utsträckning det interna skyddet. 
Ett annat exempel är folkhälsoarbetet som inte har 
någon egen lagstadgad grund7, utan är ett politiskt 
initiativ8, och som bitvis sammanstrålar med intensi-
onerna i detta program. 

Säkerhetsarbetets metodik
Nässjö kommun, Vetlanda kommun och HRF driver 
tillsammans säkerhetsarbetet i en systematisk arbets-
process. Det är viktigt att understryka att respektive 
kommun inte äger ansvaret för hela uppgiften själv, 
men har uppdraget att samordna det lokala arbetet.

Arbetsprocessen består av fyra delar: planera, genom-
föra, följa upp och förbättra. Nässjö och Vetlanda 

kommuner har delegerat uppdraget att ta initiativ 
och samordna arbetsprocessen till HRF. För att 
uppnå programmets mål genomför förbund och för-
valtningarna varje år en rad aktiviteter. För HRF är 
programmet ett styrdokument för kärnverksamheten. 
För Nässjö och Vetlanda kommuners förvaltningar 
medför programmet krav på aktiviteter som ligger 
parallellt med kärnverksamheten. Aktiviteterna för-
verkligas genom att förvaltningarna planerar in dessa 
i sina verksamhetsplaner samt budgetar.

För att skapa ett bättre tvärsektoriellt arbete i över-
ensstämmelse med trygghetsfrågans natur, bildas så 
kallade arbetsgrupper kring ett antal aktiviteter. Varje 
aktivitets grupp innehåller representanter från olika 
verksamheter. I arbetsgrupperna ingår med fördel 
representanter från bland andra berörda kommuna-
la verksamheter från båda medlemskommunerna, 
regionala och lokala myndigheter, organisationer och 
intresseföreningar. Grupperna ökar förutsättningarna 
för en bredare förankring och ett tydligare underi-
frånperspektiv i genomförandeprocessen.

6  Skydd- och säkerhetsgruppen (Nässjö) samt Centrala säkerhetsgrup-
pen (Vetlanda) är grupper med representanter från samtliga förvalt-
ningar med uppgift att samordna kommunen och övriga aktörers 
säkerhetsarbete. Gruppen samordnas via HRF. 
7 Följande lagar påverkar folkhälsan: Alkohollag, Arbetsmiljölag, Hälso- 
och sjukvårdslag, Livsmedelslag, Miljöskyddslag, Plan- och bygglag, 
Skollag, Smittskyddslag, Socialtjänstlag, Strålskyddslag, Tandvårdslag, 
Tobakslag.

8 Folkhälsomyndigheten har till uppgift att vara ett nationellt kun-
skapscentrum för effektiva metoder och strategier, att följa upp och 
utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och 
tobaksområdet samt hälsofarliga varoror. 
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Före händelse
Utgångspunkten för det förebyggande arbetet är 
kommunernas och förbundets ordinarie organisation. 
Respektive kommunfullmäktige fastställer de mål 
som ska gälla för mandatperioden. Varje kommun-
styrelse har det övergripande ansvaret för att arbetet 
fungerar och genomförs enligt sitt kommunfullmäk-
tiges beslut. Samordningsansvaret har kommunstyr-
elserna delegerat till Höglandets räddningstjänstför-

bund. Varje nämnd ansvarar för säkerheten inom sitt 
verksamhetsområde. 

Samtliga förvaltningschefer ansvarar för att förvalt-
ningens arbete bidrar till att uppfylla effektmålen 
för skydd och säkerhet. För att hålla samman det 
förebyggande säkerhetsarbetet har samordningsgrup-
per inrättats: Skydd- och säkerhetsgruppen (Nässjö 
kommun) och Centrala säkerhetsgruppen (Vetlanda 
kommun). 

Organisation 
Det förebyggande arbetet hålls samman och drivs 
framåt av en samordningsgrupp. I gruppen ingår 
samtliga kommunala förvaltningar, kommunala 
bolag samt externa parter med intresse i frågorna till 
exempel polis och region. Grupp leds av ansvarig 
tjänsteman inom kommunen med stöd av bered-
skapssamordnare från Höglandets räddningstjänst-
förbund.Förvaltningschefsgruppen utgör styrgrupp 
för arbetet.

Samordningsgruppernas uppdrag är att… 
• ansvara för samordning av säkerhetsarbetet så att de 
effektmål uppnås som kommunfullmäktige slagit fast 
i Handlingsprogram för skydd och säkerhet,
• att utifrån egna analyser föreslå lämpliga åtgärder 
för att förbättra säkerhetsläget,
• att årligen följa upp de aktiviteter som nämnderna 
genomfört, 
• en gång per mandatperiod utvärdera antagna ef-
fektmål. 

Samordningsgrupperna startar arbetsgrupper vars 
uppgift är att operativt genomföra en viss aktivitet.
Samordningsgrupperna redovisar regelbundet utveck-
lingen av sitt arbete för förvaltningschefsgruppen i 
respektive kommun.

Under händelse
Enligt lagstiftaren har den enskilde (personer, före-
tag och organisationer) det grundläggande ansvaret 

SÄKERHETSARBETETS 
ORGANISATION



13

för liv, egendom och miljö. Först när den enskilde 
inte längre kan hantera situationen själv är samhäl-
let skyldigt att ingripa. Räddningstjänstverksamhet 
bedrivs i Nässjö och Vetlanda kommuner inom ett 
kommunalförbund – Höglandets räddningstjänstför-
bund. Förbundets syfte är att verka för en trygg och 
säker miljö i medlemskommunerna i såväl freds- som 
krigstid. HRFs dimensionering för räddningsinsats 
redovisas i en särskild plan9.

De insatser som utförs ska hindra den negativa 
utvecklingen och bidra till att återställa till normala 
förhållanden. Samhällets insatser, och den enskildes, 
ska ske så tidigt som möjligt. De ska i möjligaste mån 
ske i samförstånd där den enskilde ska kunna hantera 
enkla insatser och insatser i det tidiga skedet. Sam-
hället ska kunna stödja och bistå den enskilde vid 
insats. När hen inte längre kan hantera situationen 
själv  är samhällets uppdrag att förstärka och kom-
plettera den enskildes insatser – och ytterst ta över.         
Insatserna ska utföras på ett effektivt och säkert sätt. 

De resurser som förväntas utföra insatser ska vara ut-
bildade och övade för uppgiften, med särskild fokus 
på ledning. Vid incidenter och allvarliga händelser 
ska samhället ha en beredskapstäckning med resurser 
över ytan som möjliggör en snabb och effektiv insats.  
Extraordinära händelser inträffar, enligt riskanalysen, 
relativt sällan men de innebär stora eller mycket stora 
konsekvenser på samhällets funktioner. Dessa hän-
delser kräver stor förmåga till styrkeuppbyggnad med 

samverkan och ledning av insatser. De belastar också 
kommunerna i sin helhet och kräver samverkan med 
många myndigheter och organisationer. I Jönköpings 
län ska det finnas en samlad förmåga, att etablera 
ledning och stöd till ledning samt räddningsresurser 
inom RäddSam F, för att klara stora olyckor. Denna 
förmåga ska successivt öka från första insats till en 
omfattande insats med över 100 räddningspersonal 
insatta inom två timmar. Samtidigt med en omfat-
tande insats ska en lägsta beredskap upprätthållas 
för ytterligare larm i de kommuner som bidrar med 
räddningsresurser.

Händelser med mycket stora följder inträffar mycket 
sällan, men har så stora konsekvenser att samhäl-
let ändå måste ha en viss förmåga att klara främst 
livräddning. Dessa händelser karaktäriseras av att 
samhällets resurser inte räcker till för alla hjälpbehov 
utan arbetet måste inriktas på livräddning och att 
säkerställa samhällsviktig verksamhet. Vid denna typ 
av händelser krävs stora resurser från hela Sverige och 
troligen även internationell hjälp. 

Samhällets förberedelser under fredstid utgör 
grunden för förmågan under höjd beredskap. Det 
säkerhetspolitiska läget har under de senare åren 
försämrats med växande orosmoment i världen. 
Under perioden bör därför en utredning om höjd 
beredskap och totalförsvar genomföras. Utredningen 
ska genomföras i nära samförstånd med medlems-
kommunerna och i samarbete med Försvarsmakten 
och Länsstyrelsen. Vid ett nödläge som blir en längre 

9 Antagen av HRF:s direktion 2012-03-14, § 5
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påfrestning för kommunorganisationen eller samhäl-
let krävs att kommunen organiserar sig i en särskild 
krisledning som har en förmåga att prioritera mellan 
de olika hjälpbehoven samt ge stöd till räddningsle-
dare.

Krisledningsnämnden kallas in om kris övergår till 
extraordinär händelse d v s när den del av organi-
sationen, på grund av krisen, inte längre förmår att 
upprätthålla och genomföra sitt uppdrag. Förmåga 
att erbjuda drabbade och anhöriga psykosocialt stöd 
ska finnas. Genom samtal, medmänsklig närvaro 
och gott socialt omhändertagande förebyggs psykiskt 
lidande. 

Efter händelse
Efter en händelse är det alltid väsentligt att summera 
och analysera såväl händelsen i sig som vidtagna åt-
gärder i syfte att kunna dra lärdom av det som skett.  
Inom räddningstjänsten skrivs alltid insatsrapporter 
som ligger till grund för mer djupgående riskbedöm-
ningar och analyser.

Utredningarna är uppdelade i tre nivåer:
• Nivå 1; enkel datainsamling och ifyllda insatsrap-
porter.
• Nivå 2; utredning med särskild rapport som utförs 
av den räddningsledare som innehar högst kompe-
tens.
• Nivå 3; fördjupad utredning med särskild utreda-
re.

Förbundets controller rapporterar regelbundet 
olycks- eller brandutvecklingen till samordnings-
grupperna, berörd förvaltnings- eller verksamhetschef 
samt räddningschefen. Förbundet kan också bistå 
med restvärdesräddning. Krisgruppen och POSOM 
kan, vid behov, vara verksam under en begränsad tid 
även efter händelse.

Dagens riskbild
För att ge bästa möjliga utgångspunkt för såväl analys 
som politiska prioriteringar ska en risk- och sårbar-
hetsanalys genomföras. HRF har valt att föra sam-
man samtliga typer av nödlägen (olycka, kriminellt 
agerande, hastig sjukdom och sjukdomsspridning, 
social oro och obalans, infrastruktursvikt) samt dess 
skala (incident, allvarlig händelse, kris/extraordinär 
händelse) i ett gemensamt dokument i enlighet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
anvisningar. Nedan redovisas en sammanfattning av 
analysen. Dokumentet finns att läsa i sin helhet på 
www.raddningstjansten.com. 

De siffror som presenteras är bästa tillgängliga statis-
tik och kommer från en mängd olika källor10. Siffror-
na för frekvens och konsekvens är medelvärden för de 
tre-fem senaste åren som det finns tillgänglig statistik 
för. Detta förklarar varför vissa konsekvenser presen-
teras som 0,0. Det betyder att ingen har omkommit 
till följd av dessa nödlägen de senaste fem åren.

I Nässjö kommun omkommer varje år i genomsnitt 
17 personer och 390 personer slutenvårdas på grund 
av olyckor, motsvarande siffror för Vetlanda kom-
mun är 17 omkomna och 294 slutenvårdade perso-
ner. Utöver detta brandskadas 19 byggnader i Nässjö 
kommun, 18 i Vetlanda kommun. I Nässjö kommun 

10  Detaljerade källhänvisningar finns i Risk och sårbarhetsanalys 2014- 
Analys av konsekvenser vid samhällsstörningar. Nässjö och Vetlanda kom-
mun, 2014.
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Färgerna grönt, gult och rött speglar läget i jämförelse med riket. 
Källa: Risk och sårbarhetsanalys 2014- Analys avkonsekvenser vid samhällsstörningar. Nässjö och Vetlanda kommun, 2014. 

* Avser den totala samhällskostnaden för incidenten, ej enbart den del av kostnaden som kommunen står för.

Röd markering innebär att olycks- eller brottsfrekvensen är mer än tio procent högre än riksgenomsnittet. Gul markering innebär upp 
till tio procent högre frekvens än riksgenomsnittet och grön anger att frekvensen är lägre än riksgenomsnittet. Pilarna visar på om antalet 
olyckor eller brott har ökat (uppåtgående), är detsamma (rak) eller har minskat (nedåtgående).

Nödlägen Konsekvens per år Oro att drabbas Lokal trend Jämfört med riket

Fallolyckor 

Suicid 
 

Trafikolyckor 

Bränder 

Förgiftningsolyckor

Samtliga brott 

Våldsbrott i offentlig miljö 

Bostadsinbrott 

Skadegörelse 

281 slutenvårdade    
4 omkomna
~90 miljoner kr*

35 %

68 %

53 slutenvårdarde    
10 omkomna
~45 miljoner kr*

132 rapporterade olyckor  
50 slutenvårdarde    
0,6 omkomna
~90 miljoner kr*

19,2 insatser till utvecklade 
bränder 
~21 miljoner kr*

36 %

8 slutenvårdade  
2 omkomna

3775 anmälda brott

111 anmälda brott 38 %

53 anmälda brott 59 %

375 anmälda brott  
~450 000 kr* 
(endast kommunens kostnader)

Sammanfattning av incidenter och allvarliga händelser i Nässjö kommun
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Elavbrott är den samhällsstörning som bedömdes 
ha näst störst påverkan på kommunal verksamhet i 
Nässjö kommun. För de flesta verksamheter är eltill-
gången ett kritiskt beroende och negativa konsekven-
ser kan uppstå inom kommunikation, tillgång till 
verksamhetskritiska system, arbets- och boendemiljö 
samt produktion.

Väderrelaterade störningar som orsakar elbortfall, 
oframkomliga vägar och låga inomhustemperatu-
rer bedömdes också ha stor påverkan på många av 
kommunens samhällsviktiga verksamheter. Servi-
cegraden av vissa samhällsviktiga verksamheter för 
kommunens invånare kan komma att påverkas inom 
bland annat skola, förskola, äldreomsorg och rädd-
ningstjänst. 

Brand i egen lokal ansågs också ha stor negativ 
påverkan på flera av verksamheterna inom Nässjö 
kommun. Brand i lokaler med viktig utrustning, där 
många människor vistas eller där det är svårt att hitta 
ersättningslokaler framkom i analysen som speciellt 
sårbara. 

anmäls 3 775 brott varje år, i Vetlanda kommun 
anmäls 1 919 brott årligen. En grov uppskattning 
av samhällets totala kostnad för olyckorna i Nässjö 
kommun uppgår till en totaltkostnad på 241 miljoner 
kronor årligen och i Vetlanda till 231 miljoner kronor. 
Samhällskostnaderna för de brott som begås är än så 
länge väldigt osäkra. 

Incident och allvarlig händelse
i Nässjö kommun
Fallolyckor är den typ av olyckor som orsakar flest 
slutenvårdade och störst totala samhällskostnader i 
Nässjö kommun. Suicid är den olycka som leder till 
flest omkomna och har ökat kraftigt under de senaste
tio åren. Antalet trafikolyckor minskar stadigt, men 
trots detta är många medborgare oroliga att drabbas 
och de totala samhällskostnaderna för trafikolyckor 
är höga. Nässjö kommun har relativt få bränder i 
byggnad jämfört med riksgenomsnittet. Förgiftnings-
olyckorna i kommunen ökar och är nu den tredje 
största olycksrelaterade dödsorsaken. Antalet anmäl-
da brott har ökat i Nässjö kommun, men genom-
snittet ligger fortfarande under rikets. Anmälningar 
för våldsbrott i offentlig miljö ökar också, men ligger 
också under riksgenomsnittet. Bostadsinbrotten i 
kommunen har varken minskat eller ökat, men trots 
detta har medborgarnas oro att drabbas ökat mar-
kant. Antalet anmälda skadegörelsebrott ligger på 
en stabil nivå och kommunens kostnader för dessa 
uppgår till ca 400 000 kr årligen.

Kris eller extraordinärhändelse 
i Nässjö kommun 
Hot och våldsituation mot egen personal är den sam-
hällsstörning som beräknas påverka Nässjö kommuns 
verksamheter allvarligast av de sju analyserade sce-

nariona. Det är främst resursen personal som får en 
negativ påverkan och som är ett kritiskt beroende för 
många samhällsviktiga verksamheter. Ökad otrygg-
het, personalbrist, brister i beslutsfattande processer, 
produktionsnedgång och i värsta fall liv och hälsa 
är konsekvenser av hot och våld som framkommit i 
analysen.
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Färgerna grönt, gult och rött speglar läget i jämförelse med riket. 
Källa: Risk och sårbarhetsanalys 2014- Analys avkonsekvenser vid samhällsstörningar. Nässjö och Vetlanda kommun, 2014. 

* Avser den totala samhällskostnaden för incidenten, ej enbart den del av kostnaden som kommunen står för.

Röd markering innebär att olycks- eller brottsfrekvensen är mer än tio procent högre än riksgenomsnittet. Gul markering innebär upp 
till tio procent högre frekvens än riksgenomsnittet och grön anger att frekvensen är lägre än riksgenomsnittet. Pilarna visar på om antalet 
olyckor eller brott har ökat (uppåtgående), är detsamma (rak) eller har minskat (nedåtgående).

Nödlägen Konsekvens per år Oro att drabbas Lokal trend Jämfört med riket

Fallolyckor 

Suicid 
 

Trafikolyckor 

Bränder 

Förgiftningsolyckor

Samtliga brott 

Våldsbrott i offentlig miljö 

Bostadsinbrott 

Skadegörelse 

213 slutenvårdade    
3 omkomna
~70 miljoner kr*

39 %

69 %

30 slutenvårdarde    
12 omkomna
~37 miljoner kr*

106 rapporterade olyckor  
46 slutenvårdarde    
1 omkommen
~100 miljoner kr*

18 insatser till utvecklade 
bränder 
~21 miljoner kr*

44 %

5 slutenvårdade  
1 omkommen

1919 anmälda brott

71 anmälda brott 31 %

45 anmälda brott 61 %

262 anmälda brott  
~450 000 kr* 
(endast kommunens kostnader)

Sammanfattning av incidenter och allvarliga händelser i Vetlanda kommun



18

Incident och allvarlig händelse 
i Vetlanda kommun
Fallolyckor är den typ av olyckor som orsakar flest 
slutenvårdade i Vetlanda kommun. Suicid är den 
olycka som leder till flest omkomna och har ökat 
kraftigt under de senaste åren. Antalet trafikolyckor 
minskar stadigt, men trots detta är många medborg-
are oroliga att drabbas och de totala samhällskostna-
derna för trafikolyckor är höga. Vetlanda kommun 
har få bränder i byggnad jämfört med riksgenomsnit-
tet. Förgiftningsolyckorna i kommunen varken ökar 
eller minskar och orsakar relativt få slutenvårdade 
och omkomna. Antalet anmälda brott har minskat 
i Vetlanda kommun och genomsnittet ligger under 
rikets. Anmälningar för våldsbrott i offentlig miljö 
minskar också och ligger även dem under riksgenom-
snittet. Bostadsinbrotten i kommunen har ökat och 
det finns en stor andel medborgare som oroar sig för 
att drabbas. Antalet anmälda skadegörelsebrott har 
ökat och kommunens kostnader för dessa uppgår till 
ca 450 000 kr årligen.

Kris eller extraordinära händelse 
i Vetlanda kommun 
Hot och våldsituation mot den egna personalen är 
den samhällsstörning som beräknas påverka Vetlanda 
kommuns verksamheter allvarligast av de scenarion 
som analyserats. Det är främst resursen personal 
som får en negativ påverkan och som är ett kritiskt 
beroende för många samhällsviktiga verksamheter. 
Ökad otrygghet, personalbrist, brister i beslutsfat-
tande processer, produktionsnedgång och i värsta fall 
liv och hälsa är konsekvenser av hot och våld som 
framkommit i analysen. 

Elavbrott är den samhällsstörning som bedömdes
ha näst störst påverkan på kommunal verksamhet 
i Vetlanda kommun. För de flesta verksamheter är 
eltillgången ett kritiskt beroende och negativa konse-
kvenser kan uppstå inom kommunikation, tillgången 
till verksamhetskritiska system, arbets- och boende-
miljö samt produktionen.

Väderrelaterade störningar som orsakar elbortfall, 
oframkomliga vägar och låga inomhustemperatu-
rer bedömdes också ha stor påverkan på många av 
kommunens samhällsviktiga verksamheter. Servi-
cegraden av vissa samhällsviktiga verksamheter för 
kommunens invånare kan komma att påverkas inom 
till exempel skola, förskola, äldreomsorg och rädd-
ningstjänst.
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Utifrån 2014 års risk- och sårbarhetsanalys riktar 
Nässjö kommun, Vetlanda kommun och HRF in sitt 
säkerhetsarbete på följande effekter i samhället:

• Antalet suicider och försök till suicider ska 
inte öka under perioden 2016-2019 i jämfö-
relse med 2012-2015.
Antalet dödsfall på grund av suicid har under de 
senaste åren ökat och är den olyckstyp som leder 
till flest dödsfall i båda kommunerna. Denna typ av 
olycka leder också till stora kostnader för kommunen 
och för samhället i stort. 

• Antalet fallolyckor hos personer som är 65 
år och äldre ska minska med minst en pro-
cent under perioden 2016-2019 i jämförelse 
med 2012-2015.
Fallolyckor leder till flest antal slutenvårdade och 
även till ett stort antal dödsfall varje år. Antalet 
slutenvårdade på grund av fallolyckor förväntas öka 
kraftigt under de närmsta 20 åren på grund av den 
demografiska utvecklingen. Fallolyckor är en stor 
kostnad för kommunerna, framför allt i form av 
kostnader för hemsjukvård. 

• Antalet brott ska minska med fem procent 
under perioden 2016-2019 i jämförelse med 
2012-2015.
Antalet brott har ökat i Nässjö kommun och minskat 
i Vetlanda kommun under de senaste åren. Trygg-
hetsmätningar visar i sin tur en ökad oro i båda 
kommunerna för att utsättas för bland annat miss-
handel, överfall och bostadsinbrott. Det kommunala 

brottsförebyggande arbetet är viktigt för att både 
säkerställa kommuninvånarnas trygghet och för att 
minska brottsligheten.

• I kommunal verksamhet ska antalet situa-
tioner som upplevs innehålla våld, eller hot 
om våld, minska.
Hot och våldsituation mot egen personal bedöms 
ha en stark negativ påverkan på Nässjö och Vetlanda 
kommuners verksamheter. Konsekvenser som kan 
uppstå vid hot och våld är ökad otrygghet vilket kan 
leda till verksamhetsstörningar och i värsta fall hot 
mot liv och hälsa. Det är viktigt att förebygga hot 
och våld inom kommunen, både för den egna perso-
nalens skull och för att kvalitetssäkra verksamheten.

• Konsekvenserna av värmebölja för perso-
ner som omfattas av kommunal omvårdnad 
ska minska.
Ett viktigt utvecklingsområde inom krisberedskapen 
är att hantera klimatförändringar och dess konse-
kvenser. Specifikt behöver kommunerna öka sin 
beredskap för värmeböljor där ökade inomhustempe-
raturer, förändrad luftkvalitet och förändrad smitt-
spridning kan leda till kris och påverka verksamheten 
negativt. 

EFFEKTMÅL
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UPPDRAG INOM HANDLINGS-
PROGRAMMETS RAMAR
Samordningsgrupperna får i uppdrag att, tillsammans 
med förvaltningarna och övriga samarbetspartner, 
årligen formulera och genomföra aktiviteter för att 
uppnå fastställda effektmål. Samordningsgrupperna 
får också i uppdrag att samordna de aktiviteter som 
kräver detta. Aktiviteterna finansieras inom respekti-
ve verksamhets budget.

Uppföljning och utvärdering
Grupperna får också i uppdrag att årligen följa upp  
aktiviteterna samt att en gång per mandatperiod ut-
värdera  dem och dess effekt på uppställda mål. Den 
årliga uppföljningen redovisas i ett trygghetsbokslut. 
Utvärderingen gäller för åren 2016-2019.

Måluppfyllelsen redovisas till kommunstyrelsen samt 
HRF:s direktion. Effektmålen kan utvärderas genom 
till exempel statistiska mätningar, kostnadsjämförel-
ser, enkätundersökningar, intervjuer samt kvalitativa 
bedömningar.

 Revidering av program
Detta program ska utvärderas och revideras året efter 
mandatperiodens utgång 31 december 2018. 

Uppdraget att genomföra detta tilldelas Höglandets 
Räddningstjänstförbund, i samverkan med medlems-
kommunerna, i och med antagande av detta pro-
gram.

Utvärdering och revidering till nästkommande hand-
lingsprogram ska starta senast den 1 januari 2019. 
Nytt program ska träda i kraft senast 1 januari 2020.
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TIDSPLAN

2016
Januari Kommunfullmäktige antar HP 1.3
1 mars HP 1.3 vinner laga kraft
1 maj Samverkande parter (nämnder, förbund, 
polis med flera) fastställer de aktiviteter som ska 
genomföras under 2016
1 november Samverkande parter (nämnder, för-
bund, polis med flera) fastställer de aktiviteter som 
ska genomföras under 2017

2017
1 januari-1 mars 2016 års aktiviteter följs upp
1 januari-31 december Risk- och sårbarhets- 
analys genomförs i medlemskommunerna
1 mars Uppföljningen redovisas till HRF
1 maj HRF redovisar 2017 års aktiviteter i Trygg-
hetsbokslut för kommunfullmäktigeförsamlingarna
1 november Samverkande parter (nämnder, för-
bund polis med flera) fastställer de aktiviteter som 
ska genomföras under 2018

2018
1 januari- 1 mars 2017 års aktiviteter följs upp
1 januari-31 december Skyddsanalys genomförs
1 mars Uppföljning redovisas till HRF
1 maj HRF redovisar 2017 års aktiviteter i Trygg-
hetsbokslut för kommunfullmäktigeförsamlingarna
1 november Samverkande parter (nämnder, för-
bund, polis med flera) fastställer de aktiviteter som 
ska genomföras under 2019

2019
1 januari- 1 mars 2018 års aktiviteter följs upp
1 januari-31 mars Utvärderingen av HP 1.3 
genomförs
1 mars Uppföljning redovisas till HRF
1 april-1 oktober Revidering av HP 1.3 till 1.4 
genomförs
1 maj HRF redovisar 2018 års aktiviteter i Trygg-
hetsbokslut för kommunfullmäktigeförsamlingarna
1 november Samverkande parter (nämnder, för-
bund, polis med flera) fastställer de aktiviteter som 
ska genomföras under 2019
15 december HP 1.4 antas av kommunfullmäk-
tigeförsamlingarna

2020
Januari - HP 1,4 vinner laga kraft
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