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DET HÄNDER INTE MIG! 

 
Ja så tänker vi nog alla, men plötsligt så händer det och vi blir inblandade i en olycka, antingen själva 
eller så är det en nära anhörig eller vän som är drabbad. Varje dag inträffar tyvärr olyckor, stora som 
små, som får följder för de som bor, verkar eller vistas i Gislaveds kommun. 
 
Som kommun ska vi därför ta vårt ansvar med att arbeta för ett olycksfritt samhälle. Detta 
handlingsprogram utgör grunden i det ansvaret. Men alla som bor, verkar och vistas i vår kommun 
har olika förutsättningar, så ett viktigt arbete är att stödja personer, företag, föreningar och 
organisationer så att vi gemensamt arbetar mot samma mål. 
 
Vi ska arbeta aktivt för att en olycka inte inträffar och nästa mål är att om den ändå gör det så ska 
den orsaka så liten skada som möjligt. Detta genom tidiga skadebegränsande insatser och att vi är 
förberedda genom utbildning och tillgängliga resurser, som brandsläckare. Men alla har inte samma 
förutsättningar för att ta sitt olycksförebyggande ansvar och där måste samhället stötta ännu mer. 
Det finns också många olyckliga mönster och samband som vi gemensamt måste arbeta med att bryta 
så att skyddet mot olyckorna blir likvärdigt för alla. 
 
Detta är ett stort arbete och det går att se direkta resultat av vissa delar medan det tar längre tid för 
andra delar. Vi behöver därför hela tiden satsa resurser i detta viktiga arbete så att vi kan se och följa 
upp resultatet, både på kort och på lång sikt. Ett olycksfritt samhälle är nämligen en del av välfärden 
eftersom vi alla mår bättre utan olyckor. Ett olycksförebyggande arbete tillsammans med att vara väl 
rustad om en olycka ändå inträffar är därför en naturlig del i arbetet för en ökad folkhälsa. 
 
Ibland kan det vara svårt att se det, men det olycksförebyggande arbetet är en investering som lönar 
sig för alla i framtiden, inte bara ekonomiskt utan framförallt genom att minska mänskligt lidande. 
 
 
Niclas Palmgren 
Kommunstyrelsens ordförande 
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DEFINITIONER 

 

Brandskyddskontroll Kontroll av eldstäder och skorstenar för att i ett tidigt skede 
 upptäcka fel och brister som kan leda till brand. 

FBE Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

FSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

IVPA I väntan på ambulans. Exempel på IVPA-insatser är när 
räddningstjänsten larmas på hjärtstopp. 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Olycka Händelseförlopp med en eller flera orsaker som oavsiktligt leder till 
 skador på människor, materiel eller miljö. 

Räddningsinsats Insats enligt LSO av statlig eller kommunal 
 räddningstjänstorganisation i syfte att rädda liv, egendom och 
 miljö. 

Sotning Rengöring av eldstäder och skorstenar från brännbara beläggningar 
 för att förhindra sotbränder. 

Tillsyn Myndighetsgranskning i syfte att utvärdera efterlevnad av lagkrav och 
vanligen en möjlighet att besluta om någon form av ingripande. 
Exempel: räddningstjänstens tillsyn enligt LSO för att förebygga 
bränder. 

Samhällskostnad Sammanlagd kostnad som hela samhället får betala. Inkluderar (vid 
 personskador) kostnader för sjukskrivningar, produktionsbortfall, 
 rehabilitering med mera. 

Synergieffekt Effekt som uppstår när arbete inom ett område också påverkar ett 
 annat område. Exempel: minskat antal trafikolyckor ger  också en 
 riskreducering för utsläpp av drivmedel. 
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1 INLEDNING 
I Sverige sker flera tusen olyckor varje dag, allt från skärsår och fall till trafikolyckor och omfattande 
bränder. Många av dessa orsakar stort mänskligt lidande och konsekvenser på folkhälsan med en 
samhällskostnad på flera miljarder kronor per år. Olyckorna är därför en belastning på samhällets 
utveckling och välbefinnande och arbetet med att förebygga dem behöver därför ha hög prioritet. 

Den 1 januari 2004 trädde Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor (FSO) i kraft. LSO ersatte Räddningstjänstlagen (1986:1102) och ställer tydliga 
krav på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot olyckor. Med den enskilde avses såväl 
privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer. 

LSO innebär målstyrning med nationella mål för kommunernas arbete som ska kompletteras med 
lokala verksamhetsmål för att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. I LSO står 
följande att läsa i 1 kap. 1 §: 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Detta innebär att kommunen mot bakgrund av de lokala förhållandena, som till exempel risker och 
befolkningsstruktur, har ett ansvar att förebygga olyckor i en vid bemärkelse. Kommunen har även 
tillsynsansvaret som myndighet över att LSO följs men kommunen har också skyldigheter, till 
exempel som fastighetsägare och verksamhetsutövare, enligt LSO att hålla med redskap för 
brandsläckning och i övrigt förebygga brand inom den egna verksamheten. 

LSO 3 kap. 1 § stadgar också att kommunen har en skyldighet att verka för att förebygga andra 
olyckor än bränder: 

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall 
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till 
följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

Handlingsprogrammet, som är ett lagstadgat krav enligt LSO 3 kap. 3 §, tar ansats i ovanstående 
paragraf för att arbeta brett i syfte att förhindra olyckor. Det utgör ett övergripande styrdokument 
för kommunens olycksförebyggande arbete och grunden för konkreta olycksförebyggande åtgärder. 
Handlingsprogrammet ska också vara en inspiration till nya och kreativa lösningar, dialoger och 
diskussioner kring hur kommunens skydd mot olyckor ska förbättras. 

Genom ett systematiskt arbetssätt där flera delar av kommunens olika verksamheter samverkar 
tillsammans med externa aktörer tar Gislaveds kommun också sin samordnande roll för det 
olycksförebyggande arbetet inom ramen för det egna geografiska områdesansvaret. 
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1.1 FAKTA OM KOMMUNEN 
Gislaveds kommun har ungefär 29 000 invånare fördelat på åtta tätorter där Gislaved, Anderstorp 
och Smålandsstenar är de största med vardera 9900, 4900 respektive 4500 invånare. Övriga tätorter 
är Hestra, Reftele, Skeppshult, Broaryd och Burseryd. 

80 procent av befolkningen bor i någon av de åtta tätorterna, vilka är markerade på kartan nedan. 
Kommunen korsas av flera viktiga riks- och länsvägar samt har järnvägsförbindelser i norr och söder. 

Sysselsättningen i kommunen präglas av tillverkningsindustri i olika former. 

 

 

 

Prognosen för befolkningsutvecklingen i Gislaveds kommun är att kommunen totalt minskar med 
ungefär 500 personer till 2019. Samtidigt minskar även andelen personer mellan 30 och 50 år medan 
andelen invånare över 65 år ökar. I framtiden innebär det att den minskade arbetsföra befolkningen 
ska försörja en större andel äldre. 
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1.2 KOMMUNENS ORGANISATION 
Gislaveds kommun är från 1 januari 2011 organiserad enligt följande illustration. Totalt finns tio 
nämnder inklusive kommunstyrelse och valnämnd. Räddningsnämnden är gemensam med Gnosjö 
kommun. 
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1.3 FRAMTAGANDE 
I framtagandet av handlingsprogrammet har kommunens folkhälsoråd varit styrgrupp för arbetet. Mot 
denna styrgrupp har arbetet redovisats och synpunkter tagits emot, framför allt vad gäller förslagen 
till mål. Den gemensamma räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommun har också varit 
delaktiga i arbetet. 

Det första steget var att genomföra en omvärldsanalys över vilka olyckor och risker som kommunen 
är utsatt för. Tillgänglig statistik för räddningsinsatser har utgjort en viktig del i det arbetet men även 
statistik för andra olyckor som fall, rapporter om suicidrisker och andra sammanställningar från 
nationell nivå. Mycket av statistiken på nationell nivå har kunnat översättas till lokal nivå. 

Därefter analyserade en arbetsgrupp resultatet och fortsatte med att arbeta med förslag till 
olycksförebyggande insatser. Dessa förslag till insatser omarbetades därefter till mål, både 
säkerhetsmål och prestationsmål, vars genomförandeansvar slutligen tilldelades en ansvarig nämnd. 

Under hela arbetet har olika åtaganden och mål vägts mot varandra i syfte att skapa en balanserad 
palett av åtgärder för att förebygga olyckor. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Inriktningen för detta handlingsprogram är att största delen av kommunens olycksförebyggande 
arbete ska ske mot de prioriterade arbetsområden som anges i kapitel 3. Sådana händelser som 
klassas som hastigt insjuknande eller konsekvenser av sjukdom hanteras inte inom ramen för detta 
handlingsprogram, med suicid och hjärtstopp som undantag. Mindre olyckor som klämskador, skär- 
och skrubbskador ingår inte heller i handlingsprogrammet. 

Övriga olyckor utgör dock inte undantag i det olycksförebyggande arbetet, utan åtgärder kommer 
också att vidtas för att förebygga dessa inom ramen för annan lagstiftning än LSO. Men genom 
arbetet med de prioriterade områdena kommer också synergi- och samverkanseffekter göra att 
andra olyckor förebyggs. 

En annan avgränsning är att antalet skadade och omkomna kommuninvånare avser folkbokförda i 
kommunen vid tillfället, vilket innebär att själva olyckorna i vissa fall kan ha inträffat utanför 
kommunens gränser. 
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2 RISKBILD 
Den senaste tillgängliga sammanställda statistiken visade att över 50 personer1 omkommer varje 
vecka till följd av olyckor. Statistik från 2008 visar att av dessa var ungefär 8 i vägtrafiken, lite mer än 
17 i fallolyckor och några få i bränder och drunkningsolyckor. Händelserna som orsakar dödsfallen är 
bland annat de ungefär 200 bränder i byggnader och 240 trafikolyckor som i genomsnitt inträffar 
nationellt varje vecka. Bakom händelserna finns enskilda och kopplade orsaker, såväl tekniska som 
beteenderelaterade, till exempel kvarglömda ljus, ouppmärksamhet och rattfylleri. 

Totalt kostar olyckorna närmare 60 miljarder kronor per år, inräknat direkta skador, 
produktionsbortfall med mera. Kostnaderna för fallolyckor och vägtrafikolyckor utgör tillsammans 
nästan 75 % av kostnaderna, se nedanstående figur.2 

Det psykiska lidandet för den enskilda människan tillkommer, en kostnad som oftast inte kan mätas 
ekonomiskt. 

 

Samhällskostnad per olyckstyp, miljarder kr

Fallolycka; 22

Vägtrafikolyckor; 21

Bränder; 5,7

Drunkningsolyckor; 
0,73

Övriga olyckor; 9,6

 

Fördelning av samhällskostnader för olika olyckstyper. Statistik och penningvärde från 2005, 
hämtat från MSBs databas IDA januari 2012. 

Samhället har över tid i hög grad blivit säkrare genom bättre material, säkrare fordon, utvecklad 
säkerhetsteknik och ökad riskmedvetenhet hos både personer och myndigheter. Ändå inträffar 
årligen flera tusen olyckor som troligen skulle kunnat förhindras. 

 

                                                 
1 MSB (2007) Olyckor i siffror. En rapport om olycksutvecklingen i Sverige. Karlstad.  
2 Statistik från MSBs databas IDA, hämtat januari 2012 samt MSB (2011) Samhällets kostnader för olyckor. 
Karlstad. 
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Ett exempel på att det går att få ned olyckor med omkomna är det nationella trafiksäkerhetsarbetet 
som drivs av Trafikverket (tidigare Vägverket), där antalet omkomna har sjunkit från 591 under 2000 
till 266 under 2010, en minskning med 55 % 3. 

På nationell nivå, i antal sjukhusvårdade per år, dominerar olyckstypen fall klart över trafikolyckor 
och bränder. 

Av bränder i byggnader utgör brand i bostad den klart dominerande byggnadsgruppen, hela 60 % av 
bränder i byggnader under år 2010 inträffade i bostäder. Det är även i bostäderna som flest personer 
omkommer i bränder.4 

Suicid (självmord) är tyvärr fortfarande en vanlig orsak till att människor omkommer i Sverige. Sedan 
år 2000 tar ungefär 1500 personer sitt liv varje år och ungefär 10 000 vårdas på sjukhus till följd av 
självdestruktiva handlingar5. 

2.1 RISKER OCH SKADOR I KOMMUNEN 
Gislaveds kommun präglas av industriverksamhet, i stor som mindre skala. Plastindustrin utgör en 
central del i företagsamheten men även metallbearbetning tillsammans med annan tillverknings- och 
bearbetningsindustri.  Riksvägarna 26 och 27, länsvägarna 151 och 153 samt 604 utgör viktiga delar i 
infrastrukturen eftersom transporterna med lastbil är dominerande. På dessa vägar transporteras 
dessutom en stor mängd farliga ämnen varje år. 

Kommunen korsas även av järnväg genom Kust-till-kust-banan i den norra delen och i den södra 
delen finns järnvägsförbindelse med Halmstad och Värnamo. På dessa järnvägssträckor förekommer 
såväl persontransporter som transporter av farliga ämnen. 

I kommunen finns ett stort antal sjöar och vattendrag, där Nissan är det största vattendraget och 
även bland de mest kända. Närheten till naturen lockar många turister varje år och skidanläggningen 
Isaberg i Hestra också en välbesökt plats. 

Industrier och farlig verksamhet 
Sysselsättningen i kommunen domineras av industrin vilket också avspeglar sig i antalet bränder per 
år. Bränder i industrier riskerar att påverka omgivningen till stor del vilket gör att de har hög 
prioritet i att förebyggas. Följande diagram nedan visar fördelningen mellan olika byggnadstyper för 
bränder i byggnader i Gislaveds kommun, i faktiskt antal och andel i procent. 

 

                                                 
3 Statistik från MSBs databas IDA, hämtat januari 2012. 
4 MSB (2010) Räddningstjänst i siffror. Karlstad 
5 Statistik från Socialstyrelsen, november 2010. 



HANDLINGSPROGRAM FÖR OLYCKSFÖREBYGGANDE ARBETE 
 

 
 

 
 15 [32] Antagen KF 2012-12-13 § 180 

Gislaved, antal brand i byggnad per byggnadstyp 1997-2010

378; 52%

199; 27%

76; 10%

82; 11%

Bostad

Industri

Allmän byggnad

Övriga byggnader

 

 

Av diagrammet kan utläsas att 79 % av alla bränder i byggnader under perioden 1997-2010 (oavsett 
omfattning) inträffade i bostäder eller industrier. Det genomsnittliga antalet bränder i byggnader per 
år var samtidigt 53 stycken. 

I kommunen finns två industrier med så kallad farlig verksamhet enligt LSO: Recticel AB och Plating 
On Plastic AB. Utöver dessa finns andra industrier, bland annat för ytbehandling, som hanterar farliga 
ämnen i olika omfattning. 

Olyckor med skadade 
I kommunen är fallolyckor en stor anledning till att invånarna skadas varje år. I genomsnitt vårdas 
varje år närmare 200 av kommunens invånare på sjukhus minst ett dygn på grund av fall medan 50 
personer vårdas minst ett dygn till följd av vägtrafikolyckor. Underlaget för personer som vårdas 
minst ett dygn på grund av brand är lågt men kan uppskattas till mellan 5 och 10 personer per år. 

Följande figur visar en jämförelse6 mellan övriga varuproducerande kommuner (en statistisk grupp) i 
Jönköpings län vad gäller vårdade på sjukhus minst ett dygn på grund av trafik eller fall 1997-2009. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Data hämtad från IDA, ida.msb.se 2012-04-27. 
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Varuproducerande kommuner, orsak fall 1997-2009
Sjukhusvårdade minst ett dygn 

Kommun Totalt antal personer 
Antal personer per 
1000 invånare och år 

0617 Gnosjö 767 5,9

0662 Gislaved 2 558 6,6

0665 Vaggeryd 1 055 6,4

0683 Värnamo 2 863 6,8

0684 Sävsjö 1 158 8,0

0685 Vetlanda 2 612 7,6

0687 Tranås 1 816 7,8

 

Gislaveds kommun tillhör mellanskiktet i båda kategorierna för olycksorsaken fall jämfört med de 
andra kommunerna. 

Varuproducerande kommuner, orsak vägtrafik 1997-2009  
Sjukhusvårdade minst ett dygn 

Kommun Totalt antal personer 
Antal personer per 
1000 invånare och år 

0617 Gnosjö 235 1,8

0662 Gislaved 670 1,7

0665 Vaggeryd 282 1,7

0683 Värnamo 754 1,8

0684 Sävsjö 265 1,8

0685 Vetlanda 719 2,1

0687 Tranås 346 1,5

 

För vägtrafikolyckorna är Gislaveds kommun bland de bättre sett till antal per 1000 invånare men 
skillnaderna är mycket små. I totala antalet personer ligger kommunen förhållandevis högt. En orsak 
skulle kunna vara att kommunen korsas av flera större vägar och har många tätorter. 
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Olyckor med omkomna 
Gislaveds kommun är relativt sett förskonad från olyckor med dödlig utgång. Underlaget är litet och 
därför kan antalet förändras drastiskt år för år, men i genomsnitt under perioden 1997-2009 omkom 
7 personer per år till följd av olyckor. Av dessa omkom ungefär 2 personer av fall och 2 personer i 
trafiken. 

Anmärkningsvärt är att av de som omkom på grund av fall under perioden var kategorin 65 år och 
äldre hela 80 %. 

Vad avser suicidfrekvensen så har Gislaveds kommun i genomsnitt ungefär fyra till fem fullbordade 
suicid per år, men denna siffra kan också förändras mycket från år till år. Till detta kan läggas ett antal 
suicidförsök som inte fullbordas, men som ändå kan orsaka stor skada och psykiskt lidande hos den 
drabbade med omgivning. 

Drunkningsolyckor med omkomna är sällsynta men i de fall de inträffar kan även de märkbart påverka 
statistiken över omkomna under ett år. 1997-2009 omkom totalt fyra personer genom drunkning. 

2.2 RÄDDNINGSINSATSER 

 

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö genomför årligen cirka 410 insatser i Gislaveds kommun enligt 
LSO (genomsnitt 2007-2011). Automatlarm utan brand/gas dominerar orsakerna till insatser med 37 
%, därefter följer trafikolyckor (18 %), brand i byggnad (13 %), brand ej i byggnad (10 %), utsläpp 
farligt ämne (4 %) och övriga olyckor (nödställd person, drunkning, IVPA med flera, totalt 18 %). 

Flera av trafikolyckorna orsakas varje år av kollision med, eller avkörning på grund av, vilda djur. 
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I kategorin "övriga olyckor" utgör IVPA den dominerande andelen och andra olyckor några enstaka 
per år. 

Merparten av olyckorna är sådana som hanteras genom att en eller två räddningsstyrkor larmas ut. 
Varje år inträffar också ett antal olyckor av mer allvarlig karaktär, där fler än två räddningsstyrkor 
larmas ut och/eller där påverkan på individer, organisationer eller samhällen blir eller riskerar att bli 
mycket stor. Till de mer allvarliga olyckorna räknas till exempel omfattande industribränder, utsläpp 
av farligt ämne i eller invid vattendrag eller vattentäkt, större skogs- och markbränder och 
dödsolyckor. 

2.3 SAMMANVÄGD RISKBILD 
Den dominerande orsaken till att personer från kommunen vårdas på sjukhus är fall, jämfört med 
brand och trafik. Men sett till antalet räddningsinsatser så är det i trafiken som de som bor, verkar 
och vistas i kommunen skadas oftare än i andra miljöer. Behovet av godstransporter och 
arbetspendling inom och genom kommunen tillgodoses till allra största delen genom 
fordonstransporter på väg vilket skapar risker i trafiken. 

Industribrand är också en dominerande risk, vilket kan får stora konsekvenser på personer men 
också på omgivning, miljö och sysselsättning beroende på verksamhet. 

Olyckorna med omkomna är få men antalet omkomna per år kan variera stort. Det är därför viktigt 
att fortsätta ett förebyggande arbete så att antalet olyckor med omkomna på lång sikt reduceras till 
noll. Grundläggande simkunnighet är exempelvis en viktig faktor för att hålla antalet 
drunkningsolyckor på en låg nivå eller noll. 
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3 VISION OCH MÅL 
Utifrån riskerna och olycksstatistiken har ett antal åtgärder tagits fram som i sin tur har 
kategoriserats i nedanstående prioriterade arbetsområden. 

 Brand 
 Trafik 
 Fall 
 Psykisk ohälsa och suicid 
 Vatten och is 
 Trygghet och samhällsskydd 

 

På följande sidor anges säkerhetsmål och prestationsmål för respektive arbetsområde. 
Säkerhetsmålet är den övergripande effekt som ska uppnås genom det konkreta arbetet i form av 
prestationsmålen. 

I arbetet med att uppnå målen är det viktigt att berörda nämnder samverkar. I målen nedan anges 
vilka nämnder och organisationer som lämpligen bör samverka för att kommunen ska nå målet. Det 
undantar inte att andra nämnder och organisationer också är delaktiga i arbetet, inte heller att 
nämnderna arbetar olycksförebyggande inom andra områden än de ovan nämnda. Flertalet av 
prestationsmålen konkretiserar också ett arbete som redan idag bedrivs inom respektive ansvarig 
nämnd. 

Det kan också konstateras att ett proaktivt arbete med bland annat folkhälsa utgör grunden till att nå 
flera mål, eftersom en god folkhälsa skapar sunda vanor och därmed reducerar vissa risker hos den 
enskilde. Till exempel kan lust och intresse för fysiska aktiviteter redan i förskole- och 
skolverksamheten skapa goda förutsättningar för att individer senare i livet inte skadar sig allvarligt i 
en fallolycka. 

Övergripande mål 
För alla som bor, verkar och vistas i Gislaveds kommun gäller följande övergripande mål för det 
olycksförebyggande arbetet: 

Med utgångspunkt i principen om den enskildes eget ansvar att förhindra 
och hantera olyckor ska Gislaveds kommun proaktivt och preventivt arbeta 
för att det, relativt jämförbara kommuner, inträffar färre olyckor än 
förväntat.  
 
Enskilda med begränsad förmåga att ta eget ansvar ska särskilt prioriteras.  
 
På lång sikt är visionen ett olycksfritt samhälle. 
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3.1 BRAND 
 

 

 

 Prestationsmål Ansvar Kommentar 

1.1 

 

Kommunen ska ha en fastställd 
brandskyddspolicy. 

Kommunstyrelsen Samverkan med 
räddningsnämnden och 
fastighetsnämnden. 

1.2 Kommunen ska ha en fastställd larmpolicy. Fastighetsnämnden Samverkan med 
kommunstyrelsen och 
räddningsnämnden. 

1.3 Andelen hushåll med fungerande 
brandvarnare ska vara 100 %. 

Räddningsnämnden Uppföljning genom enkäter.

1.4 Andelen hushåll med tillgång till fungerande 
släckredskap ska vara minst 90 %. 

Räddningsnämnden Uppföljning genom enkäter.

1.5 Räddningstjänsten ska genomföra tillsyn 
enligt LSO och LBE enligt fastställd 
tillsynsplan. 

Räddningsnämnden

1.6 Kommunen ska bedriva särskilda insatser
för att fortlöpande minska andelen 
bostads- och industrirelaterade bränder. 

Räddningsnämnden

1.7 Särskild information och utbildning ska 
erbjudas den andel invånare som inte nås 
av räddningstjänsten inom 20 minuter vid 
räddningsinsats. 

Räddningsnämnden Samverkan med 
sotningsentreprenör och 
andra berörda aktörer. 

1.8 Entreprenör ska erbjuda kontroll av 
brandvarnare hos enskilda vid utförande av 
sotning eller brandskyddskontroll. 

Räddningsnämnden

1.9 Riskgrupper och enskilda som omfattas av 
sociala biståndsinsatser ska efter särskild 
bedömning erbjudas insatser för att höja 
brandskyddsnivån. 

Socialnämnden Samverkan med 
räddningsnämnden. 

 

Säkerhetsmål: Antalet bränder ska fortlöpande minska. Ingen människa ska omkomma 
eller skadas svårt till följd av brand.
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3.2 TRAFIK 
 

 

 

 Prestationsmål Ansvar Kommentar 

2.1 Kommunen ska verka för att 
trafikolyckor med vilt kontinuerligt 
minskar. 

Tekniska nämnden Samverkan med 
Trafikverket och övriga 
aktörer inom 
nollvisionen. 

2.2 Genom uppföljning av inträffade 
trafikolyckor ska farliga trafikmiljöer 
fortlöpande identifieras och åtgärdas. 

Tekniska nämnden Samverkan med 
räddningsnämnden och 
Trafikverket. 

2.3 Kommunen ska ha en policy för 
trafiksäkerhetsarbetet. 

Tekniska nämnden  

2.4 Kommunen ska systematiskt inventera 
trafikmiljön och åtgärda fel och brister. 

Tekniska nämnden  

2.5 Kommunen ska ha en policy för alkolås i 
kommunala fordon. 

Kommunstyrelsen Samverkan med 
fastighetsnämnden. 

2.6 Andelen cyklande skolelever på 
högstadiet som använder cykelhjälm ska 
öka. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Samverkan med polisen 
och friskolor. 
Uppföljning genom 
enkäter. 

2.7 Andelen cyklister över 16 år som 
använder cykelhjälm ska öka. 

Tekniska nämnden Uppföljning genom
enkäter. Samverkan 
med barn- och 
utbildningsnämnd. 

2.8 Elever i kommunalt gymnasium ska 
utbildas i riskerna med droger i trafiken. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Samverkan med 
friskolor inom länet. 

2.9 Kommunen ska under årskurs 4 till 6 
erbjuda trafiksäkerhetsutbildning för 
elever. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Samverkan med 
tekniska nämnden. 

Säkerhetsmål: Antalet trafikolyckor ska fortlöpande minska. Ingen människa ska 
omkomma eller skadas svårt till följd av en trafikolycka.
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2.10 

 

Kommunen ska verka för att inga 
järnvägsrelaterade trafikolyckor inträffar 
i kommunen. 

Tekniska nämnden Samverkan med 
Trafikverket och övriga 
berörda nämnder. 

2.11 Trafiksäkerhetsfrågor ska beaktas i 
utarbetade av detaljplaner. 

Bygg- och miljönämnden  

2.12 Befintlig belysning på kommunala vägar 
och gång- och cykelvägar ska fungera. 

Tekniska nämnden Uppföljning och 
samverkan med 
respektive 
belysningsägare. 

2.13 Kommunen ska verka för en säker 
trafikpolicy för föreningar. 

Fritidsnämnden  
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3.3 VATTEN OCH IS 
 

 

 

 Prestationsmål Ansvar Kommentar 

3.1 Alla elever i grundskolan ska kunna 
simma och hantera nödsituationer 
vid is och vatten senast vid 
utgången av årskurs 6. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Samverkan med 
fritidsnämnden. 

3.2 Kommunen ska erbjuda 
simundervisning från och med 
årskurs 2. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Samverkan med 
fritidsnämnden. 

3.3 Allmänheten ska ha tillgång till 
utlåning av flytvästar och isdubbar. 

Fritidsnämnden

3.4 Vid uthyrning av kommunala 
simhallar ska livräddarkompetens 
finnas på plats. 

Fritidsnämnden

3.5 Kommunen ska erbjuda simskola 
för vuxna som inte är simkunniga. 

Fritidsnämnden

3.6 Vid kommunala badplatser ska 
livräddningsutrustning finnas och 
underhållas. 

Fritidsnämnden Samverkan med 
räddningsnämnden. 

3.7 Vid prioriterade sjöar och 
vattendrag ska 
livräddningsutrustning finnas och 
underhållas. 

Räddningsnämnden Samverkan med 
fritidsnämnden och tekniska 
nämnden. 

 

 

Säkerhetsmål: Kommunen ska vara fri från vatten- och isolyckor. Ingen människa ska 
omkomma eller skadas svårt till följd av drunkning eller annan vatten-/isrelaterad olycka. 



HANDLINGSPROGRAM FÖR OLYCKSFÖREBYGGANDE ARBETE 
 

 
 

 
 24 [32] Antagen KF 2012-12-13 § 180 

3.4 PSYKISK OHÄLSA OCH SUICID 
 

 

 

 Prestationsmål Ansvar Kommentar 

4.1 Kommunen ska ha ett antaget 
program för att motverka 
psykisk ohälsa och suicid. 

Kommunstyrelsen Samverkan med 
socialnämnden, landsting och 
barn- och utbildningsnämnd. 

4.2 Allmänheten ska informeras 
om samhällets suicidpreventiva 
åtgärder. 

Kommunstyrelsen Samverkan med 
räddningsnämnden och 
socialnämnden. 

4.3 Suicidrisker ska beaktas i 
samhällsplanering och 
bygglovsprocesser. 

Bygg- och 
miljönämnden 

Samverkan med 
räddningsnämnden och 
tekniska nämnden. 

4.4 Berörd kommunal personal ska 
ha adekvat utbildning för att 
tidigt upptäcka psykisk ohälsa 
och risk för suicid. 

Kommunstyrelsen Samverkan med berörda 
nämnder. 

 

 

Säkerhetsmål: Den psykiska ohälsan i kommunen ska fortlöpande minska. Ingen människa 
som bor eller vistas i kommunen ska omkomma eller skadas till följd av suicid. 
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3.5 FALL 
 

 

 

 Prestationsmål Ansvar Kommentar 

5.1 Kommunen ska tillhandahålla en 
fixartjänst för att minska risken 
för fallskador i hemmet. 

Socialnämnden Samverkan med berörda nämnder.

5.2 Enkelt avhjälpta fallrisker hos 
personer med hemtjänstinsatser 
ska åtgärdas vid önskemål. 

Socialnämnden

5.3 Kommunen ska aktivt arbeta 
med fallprevention för 
riskgrupper. 

Socialnämnden Samverkan med fritidsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden. 

5.4 Lekutrustning som köps in till 
förskole- och skolmiljö ska 
stimulera till fysisk aktivitet och 
vara godkänd för sitt ändamål. 

Fastighetsnämnden Samverkan med fritidsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden. 

5.5 Lekutrustning i offentlig miljö 
ska stimulera till fysisk aktivitet 
och vara godkänd för sitt 
ändamål. 

Tekniska nämnden Samverkan med fritidsnämnden.

5.6 Kommunen ska ha en plan för 
halkbekämpning på det 
kommunala gatu- och vägnätet. 

Tekniska nämnden Samverkan med fastighetsnämnden.

5.7 Vid biståndsbedömningar om 
hemtjänst ska fallrisker beaktas. 

Socialnämnden

5.8 Fall- och halkrisker i och kring 
kommunalt ägda byggnader ska 
fortlöpande förebyggas. 

Fastighetsnämnden Samverkan med respektive 
hyresgäst och verksamhetsutövare 
samt tekniska nämnden. 

 

 

Säkerhetsmål: Ingen person ska omkomma till följd av fallolycka. Andelen personer som 
skadas i fallolyckor ska fortlöpande minska.
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3.6 TRYGGHET OCH SAMHÄLLSSKYDD 
 

 

 

 Prestationsmål Ansvar Kommentar 

6.1 Allmänheten ska ha möjlighet att 
på ett enkelt sätt tipsa kommunen 
om risker och otrygghet i offentlig 
miljö. 

Kommunstyrelsen

6.2 Kommunen ska verka för att öka 
andelen defibrillatorer som är 
tillgängliga för allmänheten. 

Kommunstyrelsen

6.3 Defibrillatorer ska finnas vid 
prioriterade kommunala 
idrottsanläggningar. 

Fritidsnämnden

6.4 Kommunen ska bedriva ett aktivt 
arbete med internt skydd. 

Kommunstyrelsen Samverkan med övriga 
berörda nämnder. 

6.5 Kommunen ska ha ett aktivt 
brottsförebyggande arbete. 

Kommunstyrelsen Samverkan med polisen och 
övriga berörda aktörer. 

 

 

Säkerhetsmål: Kommunens invånare ska genom enkla åtgärder och aktiviteter uppleva 
trygghet och skydd i vardagen. 
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4 ORGANISATION AV DEN OLYCKSFÖREBYGGANDE 
VERKSAMHETEN 

I kommunen arbetar idag flera olika förvaltningar och tvärförvaltningsgrupper med skydd mot olyckor 
och andra oönskade händelser. Som exempel kan nämnas räddningstjänstens brandförebyggande 
tillsyn och rådgivning, brottsförebyggande råd, trafiksäkerhetsråd och folkhälsoråd som verkar inom 
sina respektive områden. 

Ansvaret för respektive politisk nivå framgår i figuren nedan. 

 

 

 

4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS BRANDFÖREBYGGANDE ARBETE 
Nedan beskrivs hur räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö ska arbeta med det brandförebyggande 
arbetet samt riskhantering. Särskilda verksamhetsplaner kan tillkomma. 

Tillsyn och tillstånd 
Tillsyn enligt LSO och LBE ska genomföras av räddningstjänsten enligt särskild tillsynsplan som enligt 
prestationsmål fastställs av räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommuner. I tillsynsplanen 
anges bland annat vilka objektstyper som tillsynas och med vilka frister. Räddningstjänsten svarar även 
för kommunens tillståndshantering enligt LBE. 

Brandskydd och riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen 
Räddningstjänsten ska aktivt stödja enskilda och ansvariga kommunala nämnder i hela 
samhällsbyggnadsprocessen och bistå med sakkunskap i byggnadstekniskt brandskydd och 
riskhantering. I detta åtagande ingår att med hög tillgänglighet via olika informationskanaler ge råd och 
anvisningar inom ramen för såväl LSO som LBE. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse 

Beslutar om handlingsprogram. 

Ansvarar för att samordning sker 
mellan nämnderna och att hela det 
samlade arbetet riktas mot att nå 
övergripande mål och säkerhetsmål. 

Ansvarar för att uppnå tilldelat 
prestationsmål och att samverka 
med berörda parter inom och utom 
kommunen. 

Nämnd 
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Kompetens 
All räddningstjänstpersonal som genomför myndighetsutövning ska ha personlig lämplighet, 
erforderlig kompetens samt delegation som beslutas av räddningsnämnden. För LBE-området 
tillkommer specialutbildning vid behov. 

All räddningstjänstpersonal ska kunna ge enklare råd och anvisningar om brandskydd. 

Räddningstjänsten upprätthåller även kompetens för tillsyn mot objekt i kommunen som klassas som 
farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 § och som Sevesoobjekt enligt Lag (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

4.2 SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 
Räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommuner ansvarar för sotning (rengöring) och 
brandskyddskontroll i respektive kommun. Räddningsnämnden ansvarar även för beslut om att 
fastighetsägare själv får eller inte får utföra sotning, vilket utgör totalt cirka 10-15 ärenden per år. 

Räddningsnämnden ansvarar för att utförare (privat eller offentlig) av sotning och 
brandskyddskontroll innehar rätt kompetens och bemanning för arbetsuppgifterna. 

4.3 SAMVERKAN 
För att uppnå säkerhetsmålen på ett effektivt sätt ska Gislaveds kommun ständigt samverka med 
berörda myndigheter, organisationer och enskilda. Detta kan vid behov regleras i separata 
samverkansavtal för att ytterligare förtydliga till exempel ansvars- och kostnadsfördelning. 

Inom det brandförebyggande arbetet samarbetar Gislaveds kommun med andra kommuner genom 
Jönköpings läns organisation för räddningstjänstsamverkan, benämnt Räddsam F, samt andra 
samverkansforum inom länet. 
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5 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Handlingsprogrammet ska följas upp under hela sin giltighetstid. Det ska även utvärderas inför ny 
mandatperiod för att mäta om de uppsatta målen har åstadkommit någon effekt. Utvärderingen ska 
därefter ligga till grund för revidering inför kommande mandatperiod. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning, utvärdering och revidering genomförs. 
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För mer information, kontakta Gislaveds kommun: 

E-post: kommunen@gislaved.se 

Telefon: 0371-810 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


