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Sammanfattning 
 
Dagens kommuner och samhället i stort står i dag inför en ny risk- och sårbarhetsbild, där ett 
nytt risk- och säkerhetstänkande behövs. En ny säkerhetsstruktur i Sverige håller på att byggas 
upp, bland annat har nya lagar trätt i kraft eller är på väg inom området och en ny tvåårig 
utbildning i Skydd mot olyckor startar hösten 2003 på Räddningsverkets skolor. För att få ett 
säkrare samhälle krävs ett samarbete mellan samhällets olika aktörer för att gemensamt 
minska riskerna och sårbarheten samt att öka hanteringen av olyckor och kriser när de 
inträffar.  
 
Syftet med mitt examensarbete är tvåfaldigt 1) att beskriva kommunens säkerhetsarbete som 
det ser ut idag 2) förstå hur framåtdrivande förändringar kan integreras i det befintliga arbetet. 
 
Målet är att vägleda kommunalt risk- och säkerhetsarbete genom att:  
 

 beskriva olika säkerhetsaktörers ansvarområden och samverkan. 
 ge förslag på befintliga modeller och hjälpmedel för att uppnå ett säkrare samhälle. 
 sammanfatta de lagar som styr och påverkar samhällets arbete med risk och säkerhet 

med fokus på nya och kommande lagar. 
 ge förslag hur grundutbildningen i Skydd mot olyckor skall kunna användas inom 

samhällets risk- och säkerhetsarbete. 
 
Arbetet har genomförts i form av litteratur- och informationssökning, intervjuer och enkäter 
och deltagande i konferenser samt möten inom området. Utifrån resultatet och diskussionen 
har bland annat nedanstående slutsatser kunnat dras. Sammanfattningsvis kan rapportens 
innehåll och målsättningar beskrivas med hjälp av en liknelse mellan en cykel och hur ett 
effektivt och samordnat  risk- och säkerhetsarbete uppnås samt vilka aktörer som är delaktiga 
i denna process (se figur på nästa sida). Navet i hjulet representerar invånarna som är den 
centrala figuren i samhället. De olika ekrarna kan vidare presenteras som de olika aktörerna i 
kommunen som jobbar med risk och säkerhetsfrågor och i omslutande fälg och däck 
samordnas de olika aktörernas arbete. Cykelns kedja symboliserar det samarbete och utbyte 
av kunskaps som behövs mellan olika kommuner och aktörer. Sadeln kan liknas med de olika 
statliga myndigheter som finns till för invånarnas säkerhet och trygghet. Sveriges riksdagen 
och regeringen styr och leder våra kommuner, likaså är det styret som bestämmer cykelns 
riktning och väg. På pakethållaren kan kommunerna och de olika aktörerna ta med sig olika 
modeller och hjälpmedel för att uppnå ett säkrare samhälle. Slutligen ska cykeln kunna rulla 
och en cykel har därför pedaler. Även samhället behöver framåtdrivande krafter för att följa 
med utveckling, såsom ny lagstiftning och utbildning. 
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Figur. Cykeln sammanfattar rapportens fyra målsättningar och dess slutsatser i stora drag. 
 
Kommunens invånare, förvaltningar, näringsliv och myndigheter är grundstommen för ett 
effektivt säkerhetsarbete. Den styrande rollen i en kommun innehavs av kommunstyrelsen 
som avgör ekonomiska ramar och uppsättande av mål. Slutsatser från arbetet är att 
traditionellt sett har riskers förebyggande skett enskilt av de olika aktörerna som till exempel 
industri och räddningstjänst. Problemet med detta är att man tenderar att tänka för smalt och 
att inte utnyttja varandras kunskap. I samhället så finns det risker överallt och det är inte bara 
de som förebygger riskerna idag som behövs engageras utan det är en angelägenhet för alla 
kommunernas aktörer. För att nå bästa resultat måste ett gemensamt ansvar och engagemang 
tas allt ifrån den individuella invånaren upp till kommunstyrelsen. I vissa kommuner finns en 
befintlig säkerhetsgrupp bestående av kommunens olika verksamheter. Säkerhetsgruppen 
fyller en viktig funktion och bör utnyttjas i större grad.  
 
För att kunna förbättra utbytande av information mellan de olika aktörerna är det av stor vikt 
att man använder sig av gemensamma modeller och hjälpmedel eftersom detta till viss grad 
standardiserar arbetet. Exempel på detta är att utföra, sammanställa och följa upp tillbuds- och 
olycksstatistik inom kommunens verksamhetsområden. Det finns idag olika modeller med 
säkerhetskriterier uppställda som definierar en säker kommun. Tanken med detta är att 
kommunen ska sträva efter samma kriterier och mål för att nå bästa resultat samt att initiera 
till ökad samverkan. Vidare finns det spel och övningar som görs för att öva realistiska 
krissituationer och som medför en högre grad av beredskap. En viktig aspekt med dessa spel 
och övningar är att man tränar samverkan som är till nytta vid en riktig krissituation.  
 
Utvecklingen av samhällets ökade sårbarhet och krav på en högre beredskap hos det allmänna 
mot påfrestningar och störningar i samhället ställer genom nya och kommande lagar ökade 
krav på åtgärder till skydd mot olyckor och extraordinära händelser. En reformerad 
räddningstjänstlag kommer förhoppningsvis att medföra att ett ökat krav på åtgärder till skydd 
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mot olyckor förstärks i samhället. Skydd mot olyckor inriktas då mot alla slag av olyckor som 
kan drabba människor, egendom och miljö. Den reformerade räddningstjänstlagen kommer 
bland annat att medföra att alla kommuner ska ta fram ett kommunalt handlingsprogram. 
 
Följande arbetsområden kan ses som en önskelista på förslag hur den kompetens som den nya 
grundutbildningen i Skydd mot olyckor ska kunna användas inom samhällets risk- och 
säkerhetsarbete. Primärt är det viktigt att bibehålla traditionell räddningstjänst, men med ökad 
satsning mot det förebyggande området. Andra viktiga arbetsuppgifter för den nya 
kompetensen är att kunna anordna utbildning för personal och invånare i kommunen inom 
säkerhetsarbetet för att bidra till ökad säkerhet och minska skadeutvecklingen. Den nya 
yrkesgruppen kan arbeta som säkerhetsansvarig inom olika verksamheter eller leda en 
tvärsektoriell grupp med deltagare från bland annat kommunen, näringslivet, polisen och 
frivilliga organisationer. Den nya yrkesgruppen kan även jobbar med olika modeller och 
hjälpmedel för att uppnå en säkrare kommun. 
 
En förhoppning är att arbetet skall kunna fungera som en vägledning för olika 
säkerhetsaktörer i samhället såväl inom kommunen, näringslivet, myndigheter och frivilliga 
organisationer. Det är även förhoppning att rapporten skall användas som kursmaterial och 
handledning för studenter på bland annat utbildning i Skydd mot olyckor samt för 
Räddningsverket vid fortsatt utvecklingen av utbildningen. 
 
Författarens slutord är att den utveckling som sker i dag gentemot samhällets skydd mot 
olyckor genom ny utbildning, ökat tvärsektoriellt arbete och nya och kommande lagarna är ett 
steg i rätt riktning för bättre säkerhet och hantering av olyckor. Ett ökat engagemang och 
resurser mot risk- och säkerhetsarbete krävs därför från alla Sveriges kommuner och 
verksamheter. Som hjälp kommer vi snart att få en ny yrkesgrupp i Säkerhetsarbete och 
räddningsinsats genom utbildningen Skydd mot olyckor, vilken kommer att vara till stor nytta 
att nå en säkrare kommun. 
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Summary 
 
The town districts and the society in Sweden stand before a new risk and vulnerable situation, 
which requires new way of thinking regarding risk- and safety issues. A new structure 
regarding safety is getting created through new laws and a new two-year education for the 
professional Fire, rescue and safety training. To create a safer community, the societies’ 
different safety participants have to cooperate, in order to reduce the risks and vulnerability 
and to increase the capacity to handle accidents and crises. 
 
The purpose with this report is twofold 1) to examine the safety-work in Swedish town 
districts and 2) how progressive changes can be integrated into the present work.   
  
The aim is to counsel community risk- and safety work through: 
 

 Describing different safety participants involved in the areas of responsibility and 
cooperation. 

 Give suggestions on present models to achieve safe communities.  
 Summarize the laws that govern and influence a safe community. 
 Give suggestions on how the competence achieved through the new professional Fire, 

rescue and safety training can be utilized in risk- and safety work. 
 
The research has been made by literature studies, conducting interviews and questionnaires 
and by attending conferences and meetings regarding the issue. The contents and conclusions 
of the report can be illustrated by a metaphor, between the community and a bicycle. Risk and 
safety work in the community can be described by the figure on next page. The hub is the 
essence of the bicycle and symbolizes all the inhabitances. The different spokes represent the 
different participants in the town districts that work with risk- and safety issues and the 
surrounding tire coordinates the different participants work. The chain symbolizes the 
cooperation and exchanges of knowledge needed between different districts and participants. 
The saddle represents the government authorities and the work they make for the inhabitances 
safety. Our parliament and government control and maneuver the community, which is 
comparable to the handlebars on the bicycle. On the luggage carrier the participants carry 
different models and tools which they can use for risk and safety work. The bicycle and the 
community need to have pedals to rotate in order to get somewhere and to follow the 
development in the society. Examples of pedals in the community are new laws and 
educations. 
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Figure. The bicycle summaries the four aims of the report and their conclusions. 
 
The public administrations, trade and industry, government authorities and the inhabitants are 
the bases for an efficient safety work. A town district rules by a local authority that decides 
financial frames and goals. Conclusions from the thesis are that the traditional way risks have 
been prevented are by the different participants individually, and the problem with that is that 
everyone tends to think to narrow and not use each other’s knowledge. There are risks 
everywhere in the community and to prevent them everyone has to be involved. To reach the 
best result, responsibility and co-operation between the different participants is needed, from 
the individual inhabitant to the community party. In some town districts the different safety 
participants has formed a safety cooperation group. It fulfills a good purpose and should be 
used in a greater extend.  
 
In order to improve the exchange of information between the different participants it is 
important to use common models and tools, which standardize the safety work. One example 
is to collect, analyze and follow up the joined statistics for accidents and near-accidents in the 
town district. There are today several models that contain different safety criteria that define a 
safe town district. The idea is that all participants should have the same criteria and goals in 
order to reach the best result and to initiate increased cooperation. There are also pretend-
games that can be used to practice realistic situations of crises in order to increase the 
preparedness and cooperation. 
 
The community’s increased vulnerability and demands on higher preparedness within the 
authorities against disturbance and strain are accomplished thru new and coming laws for risk 
and safety work. 
 
The following are examples on how the competence from the new education, Fire, rescue and 
safety training, can be used within the community’s risk and safety work. Primary it is 
important to maintain the traditional fire brigade, but to increase their preventive work. Other 
important assignments can be to organize education for the employees and inhabitants in the 
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town district in order to increase the safety and reduce accidents. The new workers can be 
safety organizers within different authorities and industries or be the head of a safety 
cooperation group that contains people from the public sector, businesses, police and other 
organizations. They can also work with different models and tools in order to create a safer 
town district. 
 
One expectation is that this work can be used as a guideline for the different safety 
participants in the community. The students at the education, Fire, rescue and safety training, 
can use this report as course book and guidance thru risk and safety issues.The Swedish 
Rescue Agency can use it in the work of futher develment of the education. During the work 
with this thesis, interesting areas and questions has turned up, which has not been able to 
study in the line of this project, but they can be the base for further studies.  
 
The author's final thoughts are that the developments that occur today in the area of the 
community’s risk and safety work thru new education, increased cooperation and new and 
coming laws is a step in the right direction towards higher safety and better handling of 
accidents. The Swedish public sector in a whole has to increase the engagement and the 
resources regarding risk and safety work. To our help there will soon be a new category of 
workers, Safety and rescue workers, from the new education Fire, rescue and safety training, 
which will be to great help in the strive to reach a safer community. 
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Förord 
 
Föreliggande rapport är ett examensarbete som ingår i utbildningen till civilingenjör i 
riskhantering och brandingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 20 poäng, 
vilket motsvarar 20 veckors arbete. 
 
Jag vill framföra ett stort TACK till ett antal personer som bidragit med värdefull hjälp under 
min resa genom examensarbetets värld. Till att börja med vill jag tacka mina handledare; 
Sven Erik Magnusson och Jerry Nilsson på institutionen för Brandteknik vid Lunds Tekniska 
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Ni har alla varit med på hela resan, från start till mål, och hjälpt mig att finna de rätta vägarna, 
tusen tack för det!  
 
Tack all personal i Falköpings och Skövde kommun som bidragit med värdefull information 
från verkligheten genom intervjuer och enkätundersökning. Tack också Annette Holmberg 
och Sven Hammarstedt för att ni ställde upp på intervjuer. 
 
Jag vill även tacka alla på Räddningsverkets skola i Skövde för att ni gjorde min sommar så 
intressant, lärorik och rolig. Ett speciellt tack till Michaela Sandqvist. 
 
Sist, men absolut inte minst, ett stort TACK till min underbara familj. Andreas, Mamma och 
Pappa, Emma och Johan, ni har varit underbara som stöttat och hjälpt mig under resans gång, 
både när jag arbetat med rapporten i Skövde, Lund eller i Blekinges skogar. Jag vill även 
tacka de som inte nämnts vid namn, men som ändå varit med på ett hörn i arbetet. 
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Inledning och bakgrund 
 

1 Inledning och bakgrund 

1.1 Kapitelinnehåll 
Första kapitlet innehåller en beskrivning av bakgrund till examensarbetet och val av ämne, 
arbetets syfte och målsättning, målgrupp, genomförande och avgränsningar samt en 
disposition av rapporten. 
 

1.2 Bakgrund och val av ämne 
Det har alltid varit farligt att leva. Människan har emellertid lärt sig att bemästra många faror 
som våra förfäder levt med i tusentals år. Å andra sidan har vi också lärt oss teknik som ger 
oss nya möjligheter att producera och transportera, men som också alstrar nya risker. Hur vi 
väljer att förhålla oss till förändringar påverkar vår förmåga till utveckling och våra attityder. 
En öppenhet för det nya betyder inte att allt gammalt skall slängas, utan visar på en vilja att 
fortsätta att utvecklas.  
 
Dagens kommuner och samhället i stort står i dag inför en ny risk- och sårbarhetsbild, där ett 
nytt risk- och säkerhetstänkande behövs. En ny säkerhetsstruktur i Sverige håller på att byggas 
upp, bland annat har nya lagar trätt i kraft eller är på väg inom området och en ny tvåårig 
utbildning i Skydd mot olyckor startar hösten 2003 på Räddningsverkets skolor. För att få ett 
säkrare samhälle krävs ett samarbete mellan samhällets olika aktörer för att gemensamt 
minska riskerna och sårbarheten samt att öka hanteringen av olyckor och kriser när de 
inträffar.  
 
Den nya utbildningen i Räddningsverkets regi skall förbereda för yrkesverksamhet inom 
området skydd mot olyckor. Kompetens skall ges för att arbeta inom den kommunala 
räddningstjänstens område med olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, 
genomföra räddningsinsatser och följa upp räddningsinsatser. Utbildningen skall även ge 
kompetens som kan vara meriterande för befattningar inom området skydd mot olyckor vid 
andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter samt inom näringslivet. Det är därför 
angeläget att studera kommunernas behov av den nya utbildningen och var de nya 
studenternas framtida arbetsplats kan bli med erhållen kompetens.  
 
I Sverige utgör kommunen en betydelsefull roll i arbetet med risk- och säkerhetsfrågor. 
Tjänstemän och politiker i svenska kommuner har ansvar för planeringen av lokalsamhället. 
Ansvaret omfattar också hantering av aktuella risk- och säkerhetsfrågor, information och 
kommunikation om risker. Arbetet med risk- och säkerhetsfrågor är en angelägenhet för alla 
förvaltningar i kommunen och det är mycket viktigt att ett samarbete mellan olika aktörer och 
sektorer finns så att ett tvärsektoriellt samarbete uppnås, det vill säga ett gränsöverskridande 
arbete.  
 
Med ovanstående bakgrund har innehållet för denna rapport framarbetats i samråd med 
Räddningsverkets skola i Skövde och institutionen för Brandteknik på Lunds Tekniska 
Högskola. Rapporten är ett examensarbete som ingår i utbildningen Civilingenjör i 
Riskhantering. Arbetet omfattar 20 poäng, vilket motsvarar 20 veckors arbete. 
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1.3 Examensarbetets syfte 
Syftet med mitt examensarbete är tvåfaldigt 1) att beskriva kommunens säkerhetsarbete samt 
2) förstå hur framåtdrivande förändringar kan integreras i det befintliga arbetet.  
 
Genom att undersöka hur kommuner arbetar med risk- och säkerhetsfrågor idag och hur 
samarbetet sker mellan olika förvaltningar kan man få en bättre förståelse för hur 
arbetsprocessen fortlöper. Säkerhetsarbete drivs idag framåt av juridiska och 
utbildningsmässiga förändringar. För att dessa förändringar ska kunna tas tillgodo på ett 
adekvat sätt är det viktigt att undersöka behovet och inställningen i olika förvaltningar till den 
nya grundutbildningen i Skydd mot olyckor samt utbildnings kunskapsområde och framtida 
arbetsuppgifter. Detta är viktigt för att kunna integrera dessa framåtdrivande krafter i den 
befintliga organisationen och på ett optimalt sätt kunna tillgodose sig förändringarna.  
 

1.4 Examensarbetets målsättning 
Målet är att med hjälp av litteraturstudier samt analys av intervjuer och svarsformulär att 
vägleda arbetet med kommunalt risk- och säkerhetsarbete genom att:  
 

 beskriva olika säkerhetsaktörers ansvarområden och samverkan. 
 ge förslag på befintliga modeller och hjälpmedel för att uppnå ett säkrare samhälle. 
 sammanfatta de lagar som styr och påverkar samhällets arbete med risk och säkerhet 

med fokus på nya och kommande lagar. 
 ge förslag hur grundutbildningen i Skydd mot olyckor skall kunna användas inom 

samhällets risk- och säkerhetsarbete. 
 

1.5 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till många olika målgrupper. Räddningsverkets skola i Skövde som är 
min uppdragsgivare är givetvis en målgrupp. Arbetet kan även ses som en vägledning för 
olika säkerhetsaktörer i samhället såväl inom kommunen, näringslivet, myndigheter och 
frivilliga organisationer. Examensarbetet kan dessutom användas som en handledning för 
studenter på bland annat utbildning i Skydd mot olyckor samt för Räddningsverket vid fortsatt 
utvecklingen av utbildningen. Rapporten beskriver aktuella ämnesområden som finns med i 
kursplanerna för utbildningen, exempelvis samhällets säkerhetsaktörer, metoder för 
säkerhetsarbete, värderingar och riskuppfattningar, lagstiftning samt kommunikation. 
Studenterna skall även få insikt i hur man kan arbeta med säkerhet och skydd mot olyckor 
inom samhällets olika verksamheter, vilket studeras i rapporten. 
 

1.6 Genomförande och avgränsningar 
Examensarbetet har genomförts i form av en litteratur- och informationssökning, intervjuer 
och enkäter och deltagande i konferenser samt möten inom området. 
 
Litteratur- och informationssökning har inriktats mot kommunalt risk- och säkerhetsarbete 
och utformningen av den nya utbildningen i Skydd mot olyckor. Juridiska aspekter på risk- 
och säkerhetsarbete har även studerats och vad de ställer för krav på en kommun. Valet av 
källmaterial har gjorts med utgångspunkt från projektets syfte. Tillförlitlighet hos olika källor 
har övervägts och beaktats.  
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Kommunförbundet har delat in kommunernas säkerhetsarbete i tre områden, internt skydd, 
skydd mot olyckor och civilt försvar. Arbetet belyser främst kommunens ansvarsområden och 
studerar endast risk- och säkerhetsarbete i fredstider inom områdena internt skydd och skydd 
mot olyckor. Arbetet kommer heller inte att studera ekonomiska risker i kommunen. 
 
Jag har valt att begränsa mig till att studera två kommuner då tiden är begränsad till 20 
veckor. Kommunerna som valts är Falköping och Skövde. Kommunerna valdes av praktiska 
skäl och det främsta skälet var tillgänglighet under den relativt korta tidsrymd som projektet 
har haft till sitt förfogande. Det skulle vara möjligt att relativt snabbt nå ut till kommunerna. 
Detta har inneburit begränsningar i kommunernas geografiska spridning.  
 
Arbete med risk och säkerhet fordrar insatser från ett stort antal aktörer i kommunen och 
samarbete mellan dessa. De aktörer som studerats är kommunstyrelsen, 
beredskapssamordnaren, räddningstjänsten, social- och omvårdnadsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, fysisk planering och miljö- och 
hälsoförvaltningen. Ett frågeformulär har skickats till respektive förvaltningschef. 
  
Intervjuer har gjorts med kommunstyrelsens ordförande och beredskapssamordnare i de två 
utvalda kommunerna samt med Annette Holmberg, utvecklingsledare vid Räddningsverkets 
nationella skadeförebyggande program och Sven Hammarstedt från Svenska 
Kommunförbundet. 
 
I arbetet kommer den nya tvååriga grundutbildningen i Skydd mot olyckor (80 poäng) att 
studeras med avseende på utformningen av risk- och säkerhetsarbete i kommunen och dess 
framtida användningsområden. Nuvarande utbildning till brandman heltid kommer även att 
beskrivas för att kunna förstå vilka förändrade förutsättningar detta medför. TDe båda 
utbildningarna beskrivs utifrån dess risk- och säkerhetsinriktning.  
 
Jag har deltagit i följande konferenser under året 2002: 

• Samhällets sårbarhets- och krishantering, Stockholm 16 april 
• Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets konferens om Säkerhet och 

Beredskap, Malmö 6 juni 
• Lärarveckan för Räddningsverket, Rosersberg 10-12 juni 
• Nordisk konferens om Aktiv och Trygg, Riskhantering för ökat livsutfoldelsem, Klepp, 

Norge 19-20 september 
 

1.7 Rapportens disposition 
Rapporten omfattar elva kapitel och fyra bilagor. Detta inledande kapitel presenterar 
bakgrund, syfte, målsättning, målgrupp samt genomförande och avgränsningar för studien.  
 
I kapitel två preciseras rapportens problem och frågeställningar.  
 
I det tredje kapitlet beskrivs centrala begrepp och definitioner som är av betydelse för 
rapporten.  
 
Lagar och betänkande för risk- och säkerhetsarbete i kommuner sammanfattas i kapitel tre. 
Fokus läggs på nya och kommande lagar inom området.  
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I kapitel fem görs en verksamhetsbeskrivning över risk- och säkerhetsarbete, vilket omfattar 
olika myndigheter samt ansvaret hos olika aktörer i kommunen.  
 
I det sjätte kapitlet redogörs för nuvarande utbildning till brandman heltid och utbildningen i 
Skydd mot olyckor som startar hösten 2003 och vilka förändrade förutsättningarna detta 
medför. I slutet av kapitlet redogörs för det nya Centrum för Risk och säkerhetsutbildning 
samt hur förberedelserna för Räddningsverket och Räddningsskolorna ser ut.  
 
Kapitel sju innehåller en beskrivning av ett tiotal exempel på olika modeller och hjälpmedel 
som en kommun kan använda sig av för att förebygga skador och utforma en säker kommun. 
 
I kapitel åtta redovisas hur intervju- och enkätundersökningen genomförts och en beskrivning 
av respondenterna ges. Metoder beskrivs samt hur de har utarbetats och utprövats. 
 
I det nionde kapitlet redovisas resultaten från intervjuer och svarsformulär. 
 
Diskussion med avseende på litteratur- och informationssökning, resultat från intervjuer och 
svarsformulär och deltagande i konferenser samt möten inom området görs i kapitel tio.  
 
I avslutande kapitel elva redogörs för de viktigaste slutsatserna från rapporten och hur dessa 
svarar på de uppställda målsättningarna samt att förslag ges på vidare studier inom området. 
 
Sist följer en referensbeteckning och fyra bilagor.  
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2 Problemprecisering och frågeställningar  

2.1 Kapitelinnehåll 
Problem och frågeställningar preciseras mer ingående i detta kapitel. 
 

2.2 Problem och frågeställningar 
Övergripande frågeställningar är följande fem.  

1. Skiljer sig definitionen på risk och säkerhet åt för olika förvaltningar? 
2. Hur bedrivs kommunalt risk- och säkerhetsarbete? 
3. Finns det ett samarbete mellan olika förvaltningar gällande risk- och säkerhetsarbete? 
4. Vilken kompetens och inom vilka arbetsområden kommer den nya utbildningen i Skydd 

mot olyckor att leda till inom risk och säkerhet? Hur korrelerar detta till kommunala 
förvaltningars behov? 

5. Vilka juridiska aspekter finns på kommunalt risk- och säkerhetsarbete? 
  
Ovanstående frågeställningar preciseras noggrannare i följande delfrågor. 
1. Vilka olika begrepp och termer finns inom risk- och säkerhetsarbete? 
 
2. Hur arbetar kommunerna idag med risk- och säkerhetsfrågor? Vilka arbetar med risk- och 
säkerhetsfrågor i kommunerna och på vilket sätt? Finns det speciell utbildning för personalen 
när det gäller risk- och säkerhetsarbete? Har alla förvaltningar en säkerhets- eller 
beredskapsansvarig? Vilka mål och avgränsningar har kommunen och förvaltningarna när 
det gäller kommunalt risk- och säkerhetsarbete? Finns det en särskild budget för risk- och 
säkerhetsarbete? Följer kommunen och förvaltningarna externa eller interna metoder för 
risk- och säkerhetsarbete? Vilka risker och risktyper prioriteras? Har risk- och 
säkerhetsarbete som utförts medfört en ökad säkerhet och trygghet i kommunen? Hur kan 
denna verksamhet utvecklas i framtiden?  
 
3. Hur sker samarbetet mellan olika förvaltningar? Finns det hinder och brister i 
kommunikationen som måste övervinnas för att effektivisera arbetet? Hur kan ett bättre 
samarbete mellan olika verksamheter utvecklas i framtiden?  
 
4. Vilken information har förvaltningarna och kommunen fått om den nya utbildningen Skydd 
mot olyckor? Vad anser de kommunala förvaltningar om utbildningen och vilken nytta tror de 
sig ha av den nya yrkesgruppen? Vilken kompetens och vilka arbetsområden kommer den nya 
utbildningen i Skydd mot olyckor att leda till inom risk och säkerhet? 
    
5. Vilka lagar påverkar risk- och säkerhetsarbetet i kommunerna? Hur kommer följande lagar 
och betänkande påverka risk- och säkerhetsarbeten i kommunerna: 

• Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10), vilken ligger till 
grund för ny Lag om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser,  

• Lag (SFS 2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting, 

• Förordning (SFS 2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd 
beredskap samt  

• Förordning (SFS 2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten?  
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3 Lagar och regler 

3.1 Kapitelinnehåll 
För att kunna beskriva och studera dagens och framtidens kommuner och deras arbete med 
risk och säkerhet beskrivs i detta kapitel ett urval av de lagar och regler som berör kommunalt 
risk- och säkerhetsarbete. Fokus ligger på ny lagstiftning och betänkande som ligger till grund 
för kommande lagstiftning inom risk- och säkerhetsområdet. Det skall understrykas att risk 
och säkerhet återfinns och är kärnan i många lagar som till exempel personuppgiftslagen, 
vilken dock inte riktar sig mot fysiska olyckor utan syftar till att den enskildes integritet inte 
skall kränkas. Då det är ett mycket omfattande område har begränsningar gjorts och 
sammanställningen kan inte ses som fullständig. De lagar som valts att presenteras här bygger 
bland annat på enkätundersökningens fråga Vilka lagar styr risk- och säkerhetsarbetet på de 
olika förvaltningarna? Information har hämtats mestadels från svensk lagstiftning och 
Kommunförbundets bok Säkerhetsjuridik för kommuner – internt skydd och samhällsansvar 
(Andermyr & Reuterfors-Mattsson, 2002), annan litteratur refereras i texten. 
 
Att kommentera är att när enkätundersökningen genomfördes fanns Proposition 
(2001/02:184) om extraordinära händelser i kommun och landsting som är bakgrunden till 
dagens Lag (SFS 2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2003. Det samma gäller dåvarande Proposition 
(2001/02:158) samhällets säkerhet och beredskap vilken är utgångspunkt till Förordning 
(SFS 2002:472)  om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap samt Förordning 
(SFS 2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten. Dessa två lagar trädde i 
kraft den 1 juli 2002. Diskussion och slutsatser om nya och kommande lagar finns i kapitel tio 
och elva. 
 
De lagar, förordningar, propositioner samt betänkande som beskrivs här är följande: 
 

• Kommunallag (SFS 1991:900) 
• Förvaltningslag (SFS 1986:223) 
• Räddningstjänstlag (1989:1102) (omtryckt 1992:948) 
• Lag (SFS 2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 

landsting 
• Ordningslag (SFS 1993:1617) 
• Socialtjänstlag (SFS 2001:453) 
• Skollag (SFS 1985:1100) 
• Plan- och bygglag (SFS 1987:10) 
• Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) 
• Miljöbalk (SFS 1998:808) 

 
• Förordning (SFS 2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd 

beredskap 
• Förordning (SFS 2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten 

 
• Proposition (2001/02:184) om extraordinära händelser i kommun och landsting  
• Proposition (2001/02:158) samhällets säkerhet och beredskap 
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• Betänkande (SOU 2002:10) Reformerad räddningstjänstlagstiftning som ligger till 
grund för förslag till Lag om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser 

• Betänkande (SOU 2001:41) Säkerhet i en ny tid, sårbarhets- och säkerhetsutredningen 
 

Andra lagar som kan förknippas med risk och säkerhetsarbete, men som inte beskrivs här, är 
bland annat följande: Lag om allvarliga kemikalieolyckor, Lag om brandfarliga och explosiva 
varor, Lag om transport av farligt gods, Lag om civil beredskap, Hälso- och sjukvårdslag, 
Sekretesslag och Säkerhetsskyddslag. 
 

3.2 Kommunallag 
Kommunmedborgarna har rätt att förvänta sig god service och hög rättssäkerhet i 
kommunförvaltningen. En myndighet måste hela tiden kunna fullgöra sina skyldigheter och 
kan inte skylla på bristande resurser eller avbrott i verksamheten på grund av skador. 
Kommunens obligatoriska verksamhet måste upprätthållas, till exempel socialtjänst, omsorg, 
planering och bygglovgivning, räddningstjänst, renhållning och skolverksamhet med mera. 
Katastrofplaner och reservanordningar måste finnas inbyggda i organisationen som tar vid när 
den ordinarie verksamheten av någon anledning inte fungerar.  
 
Kommunerna har ett direkt ansvar för att den kommunala verksamheten skall fungera så 
störningsfritt som möjligt. I detta ingår också ett allmänt socialt ansvar för kommunens 
invånare, som innebär att människor inte utsätts för onödigt lidande eller att allmännyttiga 
verksamheter kommer till skada på grund av oförutsedda händelser. 
 

3.3 Förvaltningslag 
Bestämmelser om hur myndigheter skall bedriva sin verksamhet finns i förvaltningslagen. Där 
anges vissa grundläggande krav på den service som skall upprätthållas gentemot parter och 
andra intressenter i ärenden men också medborgare i allmänhet. Reglerna beskriver vad som 
skulle kunna betecknas som en god förvaltningsstandard som kommunerna har skyldighet att 
upprätthålla. Att verksamheten skall fungera störningsfritt kräver att man inrättar en effektiv 
beslutsgång i kommunen. Politikerna skall bestämma inriktning på verksamheten och ange 
ramarna för denna samt handha vissa principiella ärenden. Den i övrigt löpande verksamheten 
kan sedan överlåtas till tjänstemännen.  
 

3.4 Räddningstjänstlag 
Enligt 2 § räddningstjänstlagen avses med räddningstjänst de räddningstjänstinsatser som 
staten och kommunerna skall svara för vid olyckshändelser för att förhindra och begränsa 
skador på människor, egendom eller miljö. Syftet med samhällets räddningstjänst är att hålla 
en organisation som kan ingripa när den enskilde själv, eller någon som han anlitar, inte har 
tillräckliga resurser för att bemästra en olyckssituation. Räddningstjänsten skall ingripa när 
det framstår som rimligt att samhället svarar för de åtgärder som behövs för att snabbt avvärja 
eller begränsa skadorna. 
 
Kommunernas ansvar för räddningstjänsten har ökat efter hand och åtgärder mot brand är 
numera bara en del av verksamheten. Med räddningstjänst menas i dag att 
olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas vid olyckshändelse eller 
överhängande fara för olyckshändelser.  
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3.5 Lag om skydd mot olyckor som kan föranleda 
räddningsinsatser    

En översyn av räddningstjänstlagen pågår och ett slutbetänkande har lämnats, betänkandet 
Reformerad räddningstjänstlagstiftning. Utredningen vill införa en ny Lag om skydd mot 
olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. Syftet med översynen är bland annat att 
modernisera lagstiftningen och minska detaljstyrningen. Lagen sätter upp de övergripande 
målen, medan kommunfullmäktige skall besluta om handlingsprogram för skydd mot olyckor.  
Handlingsprogram skall upprättas av respektive nämnd, men även av den centralt placerade 
säkerhetssamordnaren för det kommunövergripande säkerhetsarbetet. 
 
I handlingsprogrammet skall målsättningen och planerna för verksamheten beskrivas samt de 
risker som finns i kommunen för olyckshändelser som kan leda till räddningsinsatser. 
Programmet skall också redovisa hur kommunens förebyggande verksamhet är planerad och 
hur säkerhetsarbetet är samordnat. En klargjord riskbild är också en förutsättning för en 
ändamålsenlig och effektiv samverkan inom kommunen, mellan kommuner samt mellan 
kommuner och statliga myndigheter. 
 
Kommunerna skall främja trygghet och säkerhet för dem som vistas i kommunen. 
Kommunernas förebyggande ansvar betonas därför i förslaget och förebyggande åtgärder 
skall vidtas så att bränder och skador till följd av bränder undviks samt även skydd mot andra 
olyckshändelser. Kommunen skall aktivt medverka till ett samarbete mellan olika ansvariga 
myndigheter för att åstadkomma en samsyn i fråga om trygghet och säkerhet. Denna samsyn 
skall också ligga till grund för kommunens planering för räddningsinsatser.  
 
Den kommunala räddningstjänstens kompetens och utbildning beskrivs sammanfattningsvis 
med följande mening i betänkandet: 
 
Som ett generellt eller övergripande krav bör gälla att den personal som för kommunens 
räkning har att utföra olycks- och skadeförebyggande uppgifter, planera, leda, genomföra och 
följa upp räddningsinsatser samt att utöva tillsyn, skall genom erfarenhet och utbildning ha 
förvärvat den kompetens som behövs i kommunen för att tillförsäkra allmänheten en rimlig 
säkerhetsnivå i förhållande till de risker för olyckshändelser som finns inom kommunen. 
 
Den nya lagen antas träda i kraft under 2004. 
 

3.6  Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner 
och landsting  

En rad extraordinära händelser har inträffat de senaste åren som ställt kommuner och 
landsting inför särskilda utmaningar. Översvämningarna i Arvika, tågolyckorna i Borlänge 
och Kävlinge samt giftutsläppet vid Hallandsåsen är några exempel på händelser som har 
ställt mycket höga krav på kommunernas och landstingens ledningsförmåga. Vid sådana 
händelser måste den kommunala organisationen hantera en mängd olika problem och 
situationer samt att kunna fatta snabba beslut om prioriteringar mellan olika behov och 
önskemål.  
 
Kommunallagen innehåller inga bestämmelser för hantering av extraordinära fredstida 
händelser. De formella kraven enligt kommunallagen på kommunens agerande är desamma 
oavsett om det råder ett normalt tillstånd eller ett kristillstånd. Endast när det råder höjd 
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beredskap finns möjligheter att göra undantag från kommunallagens regler om kommuns och 
landstings organisation och beslutsfattande. Kommunallagen bygger på att verksamheten är 
uppdelad på ett flertal nämnder som sinsemellan är oberoende av varandra. Det kan då bli 
svårt att samordna de olika nämndernas verksamhet, vilket kan vara nödvändigt då snabba 
åtgärder måste vidtas och flera nämnders verksamhet är berörda. Kommuner och landsting får 
inte heller bistå annan kommun som drabbats av en extraordinär händelse, eftersom 
lokaliseringsprincipen i kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen innebär att 
verksamheten skall vara inriktad på det egna medlemskollektivet. Med utgångspunkt från 
detta skapades en ny Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, 
som bland annat behandlar kompetens och befogenheter i kommuner och landsting vid extra 
ordinära händelser. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2003. Bakgrunden till lagen är bland 
annat betänkandet Säkerhet i en ny tid, sårbarhets- och säkerhetsutredningen. Utredningen 
lämnar förslag till principer för att åstadkomma en förbättrad helhetssyn när det gäller 
planering för civiltförsvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. 
Betänkandet bedömer även vilken organisatorisk eller strukturell indelning som bör finnas 
samt vilka mål som skall gälla för samhällets förmåga under höjd beredskap och vid svåra 
påfrestningar i fred. Betänkandet har även påverkat en mängd statliga utredningar och är 
bakgrunden till att Krisberedskapsmyndigheten ersatte Överstyrelsen för civil beredskap (se 
avsnitt 3.8). Utredningen redovisar bland annat för samhällets planering och finansierng av 
krishanteringsarbetet, samverkansansvar, strategi för ökad robusthet i den tekniska 
infrastrukturen samt faktorer som påverkar samhällets sårbarhet. 
 
I Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting definieras en 
extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (se Krisskalan bilaga 1). 
Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större händelse som hotar liv, hälsa, miljö eller 
egendom. Det kan exempelvis röra sig om hot mot sjukvården, energiförsörjningen, vatten- 
och avloppsnätet eller vägnätet. Flertalet störningar av mer normal omfattning ska dock kunna 
hanteras inom ramen för annan lagstiftning och vad som krävs för att en händelse skall avvika 
från det normala kan emellertid inte på förhand helt klart definieras. 
 
Enligt lagen ska det i varje kommun och landsting finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter 
under extraordinära händelser. Detta innebär att fullmäktige måste tillsätta en 
krisledningsnämnd eller besluta att kommun- eller landstingsstyrelsen eller någon annan 
befintlig nämnd skall utgöra krisledningsnämnd (se avsnitt 5.3.4). Lagen utgör en del av ett 
helt nytt krishanteringssystem. Kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. I planen skall bland annat 
framgå hur samverkan ska ske med andra berörda aktörer. Tänkbara samarbetspartners är till 
exempel närliggande kommuner och landsting, statliga myndigheter såsom Socialstyrelsen, 
Livsmedelsverket, länsstyrelserna och polisen. Det kan även tänkas att samarbetsformer 
behöver utvecklas med större företag och industrier i kommunen eller landstinget då dessa i 
stor utsträckning kan komma att beröras av en eventuell extraordinär händelse. I alla 
nämnders verksamhetsansvar ligger att företa någon form av risk- och sårbarhetsanalys som 
kan utgöra underlag för hela verksamheten. (Svenska Kommunförbundet, 2002)  
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3.7 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd 
beredskap 

Proposition om samhällets säkerhet och beredskap är bland annat bakgrunden till Förordning 
om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap samt Förordning med instruktion 
för Krisberedskapsmyndighet. En kortfattad beskrivning om utgångspunkterna till 
propositionen finns i nästföljande två stycken. De båda förordningarnas ikraftträdande var den 
1 juli 2002. 
 
Sårbarheten i vårt samhälle riskerar att öka i takt med samhällsutvecklingen och därmed också 
vår osäkerhet. Den gemensamma miljön utsätts för påfrestningar och infrastrukturen möter 
nya utmaningar. Terroristangrepp är ett reellt hot. Naturkatastrofer och väpnade konflikter 
avlöser varandra i vår omvärld. För att få ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer 
arbetar gemensamt och mot samma mål. I propositionen redovisar regeringen ett 
planeringssystem för beredskapen vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt vid höjd 
beredskap. Vidare lämnas en redogörelse för hur strukturen för krishantering i samhället skall 
förstärkas. Ett nytt inslag är att ökad vikt skall läggas vid åtgärder som kompenserar för 
sårbarheten i infrastrukturen.  
 
Problemställningen handlar allt mer om förmågan att hantera tvärsektoriella förlopp och 
kriser, det vill säga där flera sektorer samtidigt kan komma att ställas inför svåra utmaningar 
och där stora krav ställs på helhetssyn. Säkerhet och beredskap blir en lokalpolitisk fråga och 
handlar både om att minska sårbarheten och att öka krishanteringsförmågan. Grunden för 
denna nya säkerhet och beredskap ligger hos varje ansvarig myndighet och aktör, det vill säga 
samhällets basorganisation. Detta är dock ingen nyhet, utan problemställningen har varit hur 
vi kan säkerställa att alla sektorintressen kan och vill samverka. Vem skall ansvara för att 
helheten fungerar? På detta finns det två svar, för det första måste en tyngdpunktsförskjutning 
ske från åtgärder som rör en enskild sektor till helhetssynen. Kommunen, länsstyrelsen och 
regeringen har ett helhetsansvar på lokal, regional respektive nationell nivå. För det andra 
måste ett underifrånperspektiv läggas, det vill säga den kommunala beredskapen utgör 
grunden för samhällets beredskap.  
 
Den 1 juli 2002 då Förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap 
trädde i kraft upphörde Förordningen (SFS 1998:1122) med instruktion för Överstyrelsen för 
civil beredskap att gälla. I den nya förordningen regleras fredstida krishantering och ansluter 
till vad som föreskrivs i Lagen (SFS 1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Under 
rubriken Fredstida krishantering i den nya förordningen beskrivs vad varje myndighets årliga 
risk- och sårbarhetsanalys skall beakta, vilket är följande: 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
3 § Varje myndighet skall i syfte att stärka sin krishanteringsförmåga årligen analysera om 
det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som 
synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamheten inom området. 
 
Vid denna analys skall myndigheten särskilt beakta 
1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, 
2. situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra samhällsorgan, 
3. situationer som allvarligt påverkar samhällets funktionsförmåga eller tillgång på 
nödvändiga resurser, och 
4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens ansvarsområde. 
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3.8  Förordning med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten 
Med utgångspunkt från bland annat Proposition om samhällets säkerhet och beredskap (se 
avsnitt 3.7) och betänkandet Säkerhet i en ny tid, sårbarhets- och säkerhetsutredningen (se 
avsnitt 3.6) framkom Förordning med instruktion för Krisberedskapsmyndighet. 
Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) lades ner den 30 juni 2002 och den 1 juli samma år 
inrättades en ny myndighet, Krisberedskapsmyndighet (KBM, se avsnitt 5.2.3). Stora delar av 
ÖCBs verksamhet fördes över till den nya myndigheten.  
 
Myndigheten skall utforma en planeringsinriktning för svåra påfrestningar på samhället i fred 
och civilt försvar. Enligt förordningen beskrivs myndigheten som en central 
förvaltningsmyndighet för frågor om samhällets säkerhet när det gäller krishantering och 
civilt försvar. Myndigheten skall i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att 
minska samhällets sårbarhet samt att utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga 
och informationsberedskap inom området. Krisberedskapsmyndigheten skall bidra till att 
stärka krishanteringsförmågan hos kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala 
myndigheter, verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer och näringsliv samt 
kunna lämna stöd till offentliga organ i krissituationer. Myndigheten skall också analysera 
samhällsutvecklingen, omvärlds- och beroendeförhållanden mellan viktiga 
samhällsfunktioner, samordna forskning och utveckling inom krisberedskapsområdet, samt ha 
det sammanhållande myndighetsansvaret för samhällets informationssäkerhet. 
 

3.9 Ordningslag 
Lagen syftar bland annat till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga platser. Ett 
exempel är kravet på att det i vissa fall krävs polistillstånd för att få använda sådana platser. 
Lagen innehåller även bestämmelser om de inskränkningar som av ordningsskäl kan göras av 
den grundlagsskyddande mötes- och demonstrationsfriheten. Vidare innehåller lagen 
bestämmelser till skydd för allmänheten när det gäller vissa typiska riskfyllda företeelser, som 
till exempel snöras, brunnar och fyrverkerier. 
 

3.10  Socialtjänstlag 
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten skall främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och medverka i samhällsplaneringen för att 
uppnå goda miljöer i kommunen. Socialtjänsten bör även planera för hjälpinsatser som fordras 
vid olika slags olyckor. I socialtjänstlagen finns vidare bestämmelser om kommunernas 
ansvar för att vidta åtgärder mot missbruk, likaså finns åtgärder för skydd för underåriga, 
omsorg av äldre och människor med funktionshinder.  
 

3.11  Skollag  
Kommunerna har ett ansvar för större delen av det offentliga skolväsendet. Säkerhetsfrågor 
inom skolan berör främst elevernas och personalens arbetsmiljö. Skolan har en skyldighet att 
motverka mobbning och annan kränkande behandling. Skolan har även ansvaret för att ingripa 
mot brott och vara uppmärksam på tendenser till ett icke acceptabelt beteende. I detta ansvar 
bör ingå att skolan aktivt samarbetar med polis och socialtjänst, i syfte att kartlägga att 
samhällets övriga lagar gäller också i skolan.  
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3.12  Plan- och bygglag 
Planering av bebyggelse och annan användning av marken regleras framför allt av plan- och 
bygglagen. Syftet med lagen är att låta samhället ha det avgörande inflytandet över all 
markanvändning. Det är kommunerna och i viss mån staten som avgör var och hur marken 
skall bebyggas eller användas. Det är framför allt vid översiktsplaneringen som kommunen 
har stora möjligheter att bygga upp ett säkert samhälle. I översiktsplanen, som anger riktlinjer 
för bebyggelseutveckling i hela kommunen, redovisas även riskfaktorer för områden som 
kräver särskild uppmärksamhet, exempelvis områden med skredrisk, översvämningsområden, 
eller områden med anläggningar och verksamheter som innebär särskilda risker för 
omgivningen. Vidare bedöms trafiken ur säkerhetssynpunkt, till exempel genom anläggande 
av planskilda vägkorsningar och med hänsyn till buller. 
 

3.13  Arbetsmiljölag 
Verksamheter i en kommun måste kunna bedrivas så säkert och effektivt som möjligt, vilket 
kräver en god arbetsmiljö. Hög sjukfrånvaro liksom hög personalomsättning kan leda till 
avbrott och effektivitetsförluster. Det är viktigt att personalen trivs på sin arbetsplats som i sin 
tur motiverar personalen till delaktighet och ökad ansvarskänsla. Genom detta utvecklas 
verksamheten och går framåt.  
 
Bestämmelser om arbetsmiljöfrågor finns i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt i avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna. Arbetsmiljölagen har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 
samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
 
Arbetsgivaransvaret i en kommun ligger hos styrelser och nämnder, det vill säga de som har 
ansvaret för själva driften i kommunen. Chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren och 
leder arbetstagaren i arbetet. Arbetsgivaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall systematiskt 
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att arbetsmiljön 
uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och i meddelade föreskrifter. Han skall vidare utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som 
behövs. Arbetsgivaren skall även upplysa arbetstagarna om de risker som finns i arbetet och 
hur de hanteras samt se till att de har den utbildning som erfordras.  
 
Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Ett exempel är skyddskommittéer som representeras av båda 
parterna. 
 

3.14  Miljöbalk 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och har i många avseende inneburit 
genomgripande förändringar av svensk miljörätt som därmed ordnas i ett samlat regelverk. En 
av anledningarna till miljöbalkens utformning är att vi genom ökade kunskaper vet att 
miljöproblemen är komplexa och kräver insatser på många områden samtidigt. Miljöbalkens 
mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra nu levande och kommande 
generationer en hälsosam och god livsmiljö. Av målen framgår att naturen inte bara är 
livsmiljö för människan utan dessutom har ett eget skyddsvärde. Målet berör därför såväl 
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människan som natur- och kulturmiljön, och är inriktat både mot att begränsa nuvarande 
negativ hälso- och miljöpåverkan och att skapa långsiktigt goda förhållanden. 
 
Miljöbalken ersätter följande lagar: 

1. Naturvårdslag   
2. Miljöskyddslag 
3. Lag om förbud mot dumpning av avfall i vatten 
4. Lag om svavelhaltigt bränsle 
5. Lag om skötsel av jordbruksmark 
6. Renhållningslag 
7. Hälsoskyddslag 
8. Vattenlag 
9. Lag om införande av vattenlag 
10. Lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark 
11. Lag om kemiska produkter 
12. Miljöskadelag 
13. Lag om hushållning med naturresurser m.m. 
14. Lag om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel 
15. Lag om genetiskt modifierade organismer 
16. Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. 

 
Härtill kommer även en del nya begrepp som inte tidigare funnits i lagstiftningen som 
miljökvalitetsnorm, miljöriskområden och miljösanktionsavgift. Införandet av Miljöbalken 
har inneburit en rad nyheter för miljöverksamheten. Först och främst har man genom 
Miljöbalken skapat gemensamma förutsättningar för miljöarbetet. Kraven på myndigheterna 
har skärpts, dels genom att myndigheternas skyldighet att bedriva tillsyn understryks, dels att 
det ställs särskilda krav på myndigheternas kompetens. Miljöbalken ger även ökade 
möjligheter för kommunerna att agera på miljöområdet. Kraven på verksamhetsutövaren har 
skärpts, bland annat genom införandet av miljökvalitetsnormer, nya krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar och nya prövnings- och överprövningsmyndigheter. 
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4 Definitioner 

4.1 Kapitelinnehåll 
Inom risk- och säkerhetsområdet råder sedan länge en debatt om termer och begrepp och hur 
de används. I detta kapitel ges förslag på definitioner för ett antal olika centrala begrepp som 
återfinns i examensarbetet och som används inom kommunalt risk- och säkerhetsarbete. 
 
De definitioner som beskrivs är: 

• Risk 
• Sårbarhet 
• Robusthet 
• Riskhantering 
• Riskanalys 
• Sårbarhetsanalys 
• Säkerhet 

 

4.2 Risk 
Användandet av riskbegreppet skiftar över tid, mellan olika vetenskapliga discipliner och 
mellan olika sociala och kulturella sammanhang (Räddningsverket, 2002). Efter tre decenniers 
riskforskning finns det fortfarande ingen gemensam och för alla acceptabel definition (Renn 
1998). Som exempel på att inte ens riskexperter kunnat enas om en enda definition har Vlek 
och Keren (1992) beskrivit tio olika formella definitioner på risk. Ett vanligt exempel på en 
sådan formell definition är att risk är produkten av en händelses sannolikhet och konsekvens 
(risk = sannolikhet * konsekvens). Denna används exempelvis i statistiska, ekonomiska och 
tekniska sammanhang. Slovic, en annan välkänd riskforskare, definerar risk med föjande fyra 
punkter (2002): 
 

• Risk som en riskkälla. Exempel: "Vilka risker ska vi förebygga?"  
• Risk som en sannolikhet. Exempel: "Hur stor är risken att få AIDS från en infekterad 

nål?" 
• Risk som en konsekvens. Exempel: "Vilken risk tar du genom att låta din 

parkeringslapp gå ut?" 
• Risk som en potentiell negativ händelse eller hot. Exempel: "Hur stor är risken att köra 

motorcykel?" 
 
En annan förklaring ges av Kaplan (1997) som menar att risk rent tekniskt kan definieras som 
svaret på tre frågor: Vad kan hända, vilka scenarier (S) kan uppstå? Hur troligt är det att det 
händer, frekvens, sannolikhet (L)? Vilka är konsekvenserna (X) av händelsen? Matematiskt 
kan risk beskrivas med uttrycket R = {< SBi B, LBi B, XBi B >} BcB vilket innebär att risk är lika med 
summan av de tre frågorna, det vill säga summan av alla scenarier, sannolikheten för att de 
skall inträffa samt den konsekvens som då uppstår.  
 
Det finns många andra synsätt på hur risk kan definieras, såsom sociala, psykologiska och 
kulturella. Ur ett psykologiskt perspektiv är risk en funktion av subjektivt uppfattad effekt 
(oftast individuellt) och sannolikhet för dess inträffande (Renn, 1998). De faktorer som 
uppfattas som relevanta för att betrakta och hantera en risk beror på vilka beslut som personen 
i frågan skall fatta (Hale, 1987). I skriften Säkerhetsmedvetande – en förutsättning för 
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säkerhetsbeteende? (Enander & Johansson, 1999) beskrivs några av de faktorer som påverkar 
bedömningen av risker utöver sannolikheten och konsekvensen vilka är följande: 
 
      de som har med uppfattning om riskkällan att göra, såsom  

• Grad av frivillighet eller tvång 
• Naturlig eller konstgjord riskkälla 
• Risker för barn och framtida generationer 
• Konsekvensens natur och omfattning 

 
      de som har med bedömarens person att göra, såsom 

• Tidigare erfarenhet av risken i fråga 
• Upplevd förmåga att kontrollera risken 
• Grad av personliga fördelar av riskkällan 
• Sympati eller antipati mot riskkällan 

 
      de som har med sociala och samhälleliga frågor att göra, såsom 

• Rättvisa och etiska aspekter 
• Publicitet om risken 
• Förtroende för den som uppskattar risken 

 
Till skillnad från Slovics första definitionspunkt för risk anser Nilsson (2003) att risker inte 
skall förväxlas med riskkällor, det vill säga det fenomen som ger upphov till den oönskade 
händelsen. En industrianläggning är en typisk riskkälla som kan orsaka en oönskad händelse, 
till exempel att en explosion inträffar som leder till att flera människor dör eller skadas. 
Sannolikheten för att explosionen skall inträffa samt hur stora konsekvenserna blir bestämmer 
risken.  

4.3 Sårbarhet 
Riskbegreppets relation till närstående begrepp orsaker ibland förvirring och begreppens 
gränser är ofta tänjbara beroende på sammanhang, syfte och användare. Hur begreppet 
sårbarhet skiljer sig från begreppet risk skall först försöka förklaras med hjälp av Nicklas 
Olofssons licentiatavhandling Aktörer i Risklandskapet (Olofsson, 2001). Sårbarhet anknyter 
till människors eller samhällets förmåga eller oförmåga att överleva och stå emot yttre och 
inre hot. Sårbarheten ökar när inflytandet över grundläggande behov minskas eller förloras. 
För många människor i västländerna är rent vatten, el, värme, mat och tak över huvudet en 
självklarhet. Beroendet av system som levererar dessa livsnödvändigheter är stort, så stort att 
omfattande problem skulle uppstå om de slogs ut. Systemet utgör stommen för ett fungerande 
samhälle. Sårbarheten varierar efter systemens grad av resistensförmåga. Begreppet sårbarhet 
kan även ses som en kontrast till robusthet. Till skillnad från risk är sårbarhet mer omfattande 
i sin betydelse. Att minska eller reducera sårbarhet innebär inte bara att identifiera risker och 
titta på effekterna, utan också att öka motståndskraften mot kommande hot. Låg risk likställs 
dessutom inte alltid med låg sårbarhet. Risken för till exempel en kärnkraftsolycka är oftast 
låg medan sårbarheten, om den skulle inträffa i närheten av befolkningstäta områden, är hög. I 
motsats kan ett bebyggt område ha ovanligt många risker (hög sammanlagd riskbild) men 
ändå ha väl fungerande tekniska, sociala, ekonomiska och ekologiska säkerhetssystem som 
reducerar den totala sårbarheten. Sårbarhetsanalys kan ses både som en utveckling av och 
komplement till den traditionella riskanalysen. 
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4.4 Robusthet 
Robusthet kan kort definieras som ”förmågan att överleva utmaningar” (se även avsnitt 7.7). 
Begreppet har använts flitigt i svenska civilförsvarssammanhang med syfte att öka samhällets 
framtida förmåga att klara extraordinära påfrestningar på el-, värme-, vatten-, transport-, 
telekommunikations- och datasystem samt räddningstjänst, hälso- och sjukvård. Begreppet 
risk och robusthet kompletterar varandra. Genom att identifiera och åtgärda risker där 
människor vistas ökas robustheten mot yttre och inre hot. (Olofsson, 2001) 
 

4.5 Riskhantering 
Riskhantering innefattar att identifiera vilka faktiska förluster, störningar, skador och tillbud 
som inträffat samt vilka framtida risker som måste beaktas. Begreppet omfattar en värdering 
av konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, miljö och ekonomi av inträffade 
förluster, störningar och skador, samt en bedömning av hur ofta de kan inträffa. Om möjligt 
ställs risken i relation till samhällets kriterier för vilka risker som är acceptabla och 
oacceptabla. Därefter ges förslag på hur risken kan minskas genom riskreducerande åtgärder, 
det vill säga åtgärder som antingen minskar sannolikheten för att en händelse ska inträffa eller 
minskar konsekvenserna när händelsen är ett faktum. Figur 4.1 beskriver de olika elementen 
som ingår i riskhantering (IEC, 1995). 
 
I rapporten Riskhantering i ett samhällsperspektiv – Processen (Räddningsverket, 1997a) gör 
man en liknelse att riskhantering kan ses som ett rullande hjul med ekrar, som alla krävs för 
att hjulet skall rulla. Rullningen symboliserar det föränderliga; processen och 
framåtskridandet, ett måste för att följa med i övrig utveckling i samhället. Basen i 
riskhantering ekrarna i hjulet utgörs av kunskap, organisation och mål. Utan kunskap om 
riskerna skulle riskhanteringsarbetet i en organisation med uppgift att hantera risker och mål 
bara fungera som fragmentariska, slumpvisa insatser. Precis som fälgen håller samman hjulet, 
hålls riskhanteringsarbetet samman av kontinuiteten – ett ständigt fortgående arbete. Genom 
kontinuitetstänkandet framhävs att det inte är frågan om enskilda insatser utan att det är en 
helhet som eftersträvas, en helhet av överblick, analyser och åtgärder. Målet är att skapa ett 
säkrare samhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frida Niméus 21 



Kommunalt risk- och säkerhetsarbete   

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Schematisk bild
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 av element inom riskhantering (IEC, 1995). 

s 
l av det mer omfattande begreppet riskhantering. Riskanalysen 
hets riskmiljö. Med verksamheten menas kommun, offentlig 
t cetera. Den övergripande målsättningen med en riskanalys är att belysa 
llbud och störningar kan inträffa, hur ofta de kan tänkas ske och vilka 
 uppstå. Dessa kunskaper utgör underlag för värdering av riskerna och 
nde åtgärder. (Räddningsverket, 2003) 

er i sin rapport Integrerad regional riskbedömning och riskhantering  
ande mening, ”En riskanalys kan beskrivas som en strukturerad process 
olikheten och omfattningen av de negativa händelser som en aktivitet, 
stem kan ge upphov till”. 

sanalys  
 nära besläktad med riskanalysen, men de skiljer sig enligt Nilsson 
kter: 

ys utgår från ett bredare och öppnare systemperspektiv. Riskanalys 
st mot en aktivitets, anläggnings eller systems interna händelser medan 
ys ser till både interna och externa påfrestningar. 

kreduktion/kontroll 

Beslutsfattande 
Genomförande 
Övervakning 
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• Sårbarhetsanalys lägger till skillnad mot riskanalys vikt vid ett systems möjlighet att 
återhämta sig. 

• Sårbarhetsanalys antar ett längre tidsperspektiv, från att en negativ händelse inträffar 
till att ett nytt stabilt läge uppnås. 

• Riskanalytiker intresserar sig för orsaker bakom en händelse samt de synergieffekter 
(konsekvenser) som händelsen skapar. Sårbarhetsanalysen lägger förutom det, stor 
vikt vid systemets förmåga att överleva och poängterar vilka förebyggande och 
återuppbyggande resurser som finns för att minska effekterna av en negativ händelse. 

 

4.8 Säkerhet 
Definition av begreppet säkerhet lyder enligt (Warner, 1993) ”frihet från oacceptabla risker 
för personlig skada”. I faktalitteraturen (Nationalencyklopedien, 1995) definieras säkerhet 
som ”resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller 
andra oönskade händelser skall inträffa”. Jakobsen (1999) belyser säkerhet genom fyra olika 
dimensioner: Materiell säkerhet; Individuell fysisk, psykisk och existentiell säkerhet; Säkerhet 
i och för relationer; Säkerhet i omvärlden. Pengar och personliga ägodelars säkerhet värderas 
högt liksom relationer, kunskap, vänskap och kärlek. Ett säkert samhälle med tillgång till ett 
fungerande rättsväsen och sociala säkerhetssystem är också av hög prioritet.  
 
Den enskilde har tidigare, i lagens mening och i praktiken, inte setts som någon 
samhällsresurs. Detta har dock debatterats under de senaste årtiondena. Det finns numera en 
trend att engagera kommunala politiker och förvaltningar för att stödja den enskilda 
människans egen förmåga till ökad säkerhet och skydd. (Rosenberg, 2001) 
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5 Verksamhetsbeskrivning och säkerhetsaktörer 

5.1 Kapitelinnehåll 
I detta kapitel görs en verksamhetsbeskrivning över risk- och säkerhetsarbete, vilket omfattar 
olika myndigheter samt ansvaret hos olika aktörer i kommunen. Diskussion och slutsatser om 
bland annat fördelning och samverkan mellan ansvarsområden för säkerhetsaktörer finns i 
kapitel tio och elva. 
 

5.2 Ansvar hos statliga myndigheter 
I takt med den industriella och tekniska utvecklingen har samhället blivit alltmer komplext 
och storskaligt. Den gemensamma miljön utsätts för påfrestningar och infrastrukturen möter 
nya utmaningar. Terroristangrepp är ett reellt hot. Naturkatastrofer och väpnade konflikter 
avlöser varandra i vår omvärld. Sårbarheten i vårt samhälle ökar i takt med utvecklingen och 
därmed också osäkerheten. I samma takt ökar behovet av kunskap om vilka risker vi utsätter 
oss för samt hur dessa risker skall kontrolleras och värderas. För att få ett säkrare samhälle 
krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål. I rapporten 
Riskhantering i ett samhällsperspektiv – Processen, skriven av Räddningsverket (1997a), görs 
en liknelse mellan riskhanteringsprocessen och förhållandet mellan läkare och patient. 
Samhället är patienten som lider av en åkomma (risker). Åkomman yttrar sig i ett antal 
symptom (olyckor) som läkaren (riskhanteringsgruppen/säkerhetsgruppen) fastställer genom 
en undersökning (riskanalys). För att kunna utföra undersökningen behöver läkaren kunskap 
om olika sjukdomar, deras uppkomst, verkan, symptom och behandling och olika läkare finns 
för de olika sjukdomarna. När det gäller riskhantering finns kunskapen hos de olika aktörerna, 
verksamheterna och förvaltningarna i kommunen och ett samarbete krävs mellan dem, vilket 
till exempel kan uppnås med hjälp av en riskhanteringsgrupp/säkerhetsgrupp. Dessutom 
förändras kunskapsläget hela tiden, nya forskningsrön framkommer och gamla förkastas, en 
del modifieras. Risker tillkommer, försvinner eller byter skepnad. Forskning om risker och 
förebyggande åtgärder byggs upp. Denna kunskap är en förutsättning för att arbetet skall 
lyckas, samtidigt som man ständigt måste följa och bevaka samhällsutvecklingen. 
 
Om vi går tillbaka till liknelsen som görs i rapporten så kan det ju vara så att patienten bär på 
en sjukdom utan att veta om det. Vissa sjukdomar ger inga kännbara symptom i ett tidigt 
stadium utan slår till snabbt och hårt, andra symptom kan man vänja sig vid att leva med. Men 
sjukdomen kan finnas där och kan bara upptäckas med regelbundna hälsoundersökningar, 
vilket kräver en aktiv förebyggande sjukvård. Det samma gäller risker, de finns där, och för 
att få en uppfattning om dem måste en riskinventering göras. Den är basen i 
riskhanteringsprocessen. 
 
Ett säkert samhälle kan inte tas för givet, utan måste skapas genom ett aktivt och samordnat 
säkerhetsarbete. Regeringen har det yttersta ansvaret för säkerheten i landet. Regionalt 
ansvarar länsstyrelserna och på det lokala planet har varje kommun ansvaret för säkerheten 
inom den egna kommunen. Lokalt har här kommunerna en nyckelroll genom sitt övergripande 
ansvar för den fysiska miljön, miljötillsynen och kommuninvånarnas hälsa och säkerhet inom 
de egna gränserna. Kommunerna måste därför arbeta för ökad säkerhet och minskade 
olycksrisker oavsett vilken aktör som kan förorsaka en olycka och de har åtgärdsansvar 
(Thörnqvist, 1997). Nedan beskrivs statliga verksamheter och aktörer i dagens samhälle inom 
risk och säkerhet. 
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5.2.1 Statens Räddningsverk 
Statens Räddningsverk (SRV, fortsättningsvis används titeln Räddningsverket) är en statlig 
förvaltningsmyndighet som bland annat genom förebyggande åtgärder arbetar för att minska 
antalet olyckor och skapa ett säkrare samhälle. Det viktigaste i det arbetet är kunskap. Genom 
den kan alla medverka till att göra vår vardag säkrare. Den kunskap Räddningsverket har 
förmedlas till enskilda människor, yrkeskårer, organisationer, företag och andra länder. 
Räddningsverket arbetar också för att förbättra beredskapen vid störningar i viktiga 
samhällsfunktioner och vid höjd beredskap. 

Den centrala förvaltningen och verkets ledning finns i Karlstad. Utbildningen genomförs vid 
skolor på Sandö, i Rosersberg, Skövde och Revinge. Kommunal räddningstjänstpersonal 
genomgår både sin yrkes- och vidareutbildning vid Räddningsverkets skolor. På skolorna 
anordnas också utbildningar på uppdrag av kommuner, andra myndigheter och företag. 
Hösten 2003 startar en ny utbildning i Skydd mot olyckor på de fyra räddningsskolorna för 
bland annat räddningstjänstens personal (se kapitel 6). Utbildning anordnas av Centrum för 
risk- och säkerhetsutbildning som ingår i Räddningsverket.  
 
Mycket av det arbete som Räddningsverket gör bygger på samverkan med andra som arbetar 
för säkerhet i samhället, exempelvis andra myndigheter, kommuner och olika 
frivilligorganisationer. För att förbättra den enskilda människans förmåga att agera på rätt sätt 
vid en olycka genomför Räddningsverket riktade informationsinsatser. De ger ut 
utbildningsmaterial till grundskolans alla stadier och ger stöd till frivilligorganisationer med 
deras säkerhetsarbete. 
 
5.2.2 Länsstyrelse 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som är en viktig länk mellan både människor och 
kommunen och även mellan regering, riksdag och centrala myndigheter. Länsstyrelsen ska se 
till att beslut som tas av regering och riksdag får så bra effekt som möjligt i länet. 
Länsstyrelsen arbetar bland annat med säkerhet och krishantering. Länsstyrelsen ska se till att 
de organisationer i samhället som samverkar vid räddningstjänst övar tillsammans. Vid 
mycket svåra händelser har Länsstyrelsen möjlighet att ta över ledningsansvaret för att 
underlätta samordningen.  
 
För att förebygga allvarliga olyckor granskar Länsstyrelsen anläggningar som hanterar farliga 
kemikalier och processer både ur risk- och miljösynpunkt. De jobbar samtidigt förebyggande 
med att på lång sikt skapa ett mindre sårbart samhälle som ska klara olika typer av 
påfrestningar och störningar bättre än idag. 
 
5.2.3 Krisberedskapsmyndighet   
En ny myndighet, Krisberedskapsmyndighet (KBM), inrättades den 1 juli 2002. Myndigheten 
skall utforma en planeringsinriktning för svåra påfrestningar på samhället i fred och civilt 
försvar. Enligt Förordning (SFS 2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndighet (se 
avsnitt 3.8) beskrivs myndigheten som en central förvaltningsmyndighet för frågor om 
samhällets säkerhet när det gäller krishantering och civilt försvar. Myndigheten skall i 
samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att minska samhällets sårbarhet samt att 
utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga och informationsberedskap inom 
området. Krisberedskapsmyndigheten skall bidra till att stärka krishanteringsförmågan hos 
kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter, verka för samverkan mellan 
offentliga organ, organisationer och näringsliv samt kunna lämna stöd till offentliga organ i 
krissituationer. Myndigheten skall också analysera samhällsutvecklingen, omvärlds- och 

26 Frida Niméus  



Verksamhetsbeskrivning och säkerhetsaktörer 
 
beroendeförhållanden mellan viktiga samhällsfunktioner, samordna forskning och utveckling 
inom krisberedskapsområdet, och ha det sammanhållande myndighetsansvaret för samhällets 
informationssäkerhet. 
 
5.2.4 Svenska Kommunförbundet 
Svenska Kommunförbundet (www.svekom.se, 2003-05-01) är en intresse- och 
arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner. I förbundets stadgar står följande:  

"Svenska Kommunförbundet är en sammanslutning av Sveriges kommuner, samverkande med 
kommunernas regionala förbund. Förbundet har att tillvarata kommunernas intressen, främja 
deras samverkan och tillhandahålla dem service. Förbundet är kommunernas 
arbetsgivarorganisation. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla 
den kommunala självstyrelsen."  

En av de väsentligaste uppgifterna för Svenska Kommunförbundet är att bevaka 
kommunernas intressen gentemot staten. I och med Sveriges inträde i EU har också 
förbundets uppgifter kommit att omfatta frågor som rör detta medlemskap.  
 

5.3 Kommunal verksamhetsbeskrivning och säkerhetsaktörer 
För att möta de krav som ställs på att begränsa konsekvenserna av störningar och minimera 
antalet olyckor har risk- och säkerhetsarbetet i kommunerna blivit allt viktigare. Riskerna i en 
kommun berör alla kommunala verksamheter och ett samarbete bör ske mellan dem för att få 
en helhetssyn (se avsnitt 3.5-3.8 gällande kommunens ansvar i nya och kommande lagar). Det 
är viktigt att kommuner har ett brett synsätt på sitt säkerhetsarbete. Det handlar inte enbart om 
att skydda den interna verksamheten, utan också om ett ansvar för att upprätthålla i princip 
hela samhällsfunktionen. Säkerhet och trygghet bör ses som en naturlig del i kommunens 
kvalitetsarbete. Beslut i risk- och säkerhetsfrågor som rör en hel kommun torde vara ett 
exempel på fördelat beslutsfattande, där problemen är för komplexa för att någon särskild 
person eller enskild förvaltning i den kommunala organisationen skall kunna förstå dem helt 
och hållet (Lajksjö, 1999). Det är därför angeläget att alla förvaltningar bidrar med till 
exempel en riskanalys för hela kommunen. Ett exempel på en intressekonflikt mellan olika 
aktörer kan vara när räddningstjänsten behöver öva insatser med brinnande bilar, medan 
kommunens miljökontor endast ser till de negativa miljöaspekterna i en sådan 
övningsverksamhet. Ett annat exempel är de stängsel och barriärer på vägarna som syftar till 
att minska antalet allvarliga olyckor, men som samtidigt utgör ett hinder för 
räddningstjänstens utryckande verksamhet. Räddningsverket har publicerat flera olika 
handledningar för kommunal riskanalys, exempelvis Handbok för riskanalys 
(Räddningsverket, 2003) och Riskhantering i ett samhällsperspektiv, Processen 
(Räddningsverket, 1997a), som bland annat beskriver samarbetets viktighet mellan olika 
förvaltningar och organisationer. Hur organisationen av en kommuns säkerhetsarbete ser ut är 
i stor utsträckning beroende av kommunens storlek, riskbild och ambitionsnivå.  
  
Svenska Kommunförbundet har utarbetat en arbetsmodell, eller en arbetsstruktur för att 
underlätta kommunernas arbete mot ett robust samhälle. Säkerhetsarbetet har delats in i tre 
områden, internt skydd, skydd mot olyckor och civilt försvar. Rapporten begränsas till att 
studera endast risk- och säkerhetsarbete i fredstider inom områdena internt skydd och skydd 
mot olyckor (se bilaga 1).  
 
 

 Frida Niméus 27 

http://www.kommunforbundet.se/


Kommunalt risk- och säkerhetsarbete   

28 Frida Niméus  

Internt skydd syftar till att skapa en säker miljö för kommunens personal och de 
kommuninvånare som på något sätt kommer i kontakt med kommunens verksamheter. Skador 
som uppstår på kommunens egendom och personal skall förhindras samt ekonomin för 
kommunal verksamhet skall hållas i god ordning. I bland annat kommunallagen och 
räddningstjänstlagen behandlas bestämmelser som berör kommunernas interna skydd. Det 
interna skyddet sköts som regel i mindre skala och kan fullgöras av varje förvaltning för sig i 
egenskap av arbetsgivare, säkerhetsansvarig, fastighetsägare, leverantör med mera. 
 
Skydd mot olyckor går i stora drag ut på att arbeta för en säker kommun och försöka motverka 
att stora olyckor inträffar som kan leda till avbrott i olika samhällsfunktioner. Säkerhetsarbetet 
syftar till att förhindra olyckor, men också till att kunna begränsa skadeverkningar om en 
olycka inträffar. Arbetet innefattar också framtagandet av reservanordningar för 
samhällsviktiga funktioner. Det bör samordnas med kommunens översiktsplan och vid 
framtagandet av kommunens räddningstjänstplan (i framtiden handlingsprogram). Arbetet 
inom de mjuka sektorerna får inte glömmas bort. Detta sker i viss mån vid sidan av övrigt 
säkerhetsarbete, men bör integreras på så sätt att personalen från till exempel de tekniska 
sektorerna deltar i arbetet med information och utbildning till barn och ungdomar.  
 
Civilt försvar handlar om att upprätthålla samma livsnödvändiga verksamheter i krig som i 
fredstid. Det är det civila försvarets uppgift att upprätthålla kommunens verksamhet vid höjd 
beredskap och deras huvuduppgifter är att värna civilbefolkningen vid krig genom att bland 
annat samhällsfunktioner och försörjningssystem fungerar tryggt och säkert.   
 
Förslag på olika aktörer som finns i en kommun och deras ansvarsområden när det gäller risk- 
och säkerhetsarbete idag beskrivs avsnitten 5.3.1 till 5.3.10. 
 
5.3.1 Kommunstyrelse 
Det övergripande och samordnande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete och 
riskhantering ligger hos kommunstyrelsen. De ansvarar för säkerhetsarbetets ledning, styrning 
och genomförande. Det är ledningens uppgift att ta ut riktlinjer och ta fram vilken policy som 
skall gälla för säkerhetsarbetet i kommunen. De bör även utföra fortlöpande rådgivning och 
tillsyn. 
 
5.3.2 Säkerhetsgrupp 
I en kommun är det viktigt att en helhetssyn eftersträvas och att arbetet mellan olika 
förvaltningar samordnas. I skriften Vägen till bättre styrning (Lagbo-Bergqvist & Lexén, 
2000), föreslås det att direkt under kommunstyrelsen bör det finnas en funktion med uppgift 
att bereda och följa upp kommunövergripande frågor inom området säkerhet. Funktionen kan 
till exempel benämnas som en säkerhetsgrupp. Till gruppen bör företrädare från samtliga 
kommunala verksamhetsområden och de kommunala bolagen knytas och eventuellt även 
polisen samt frivilliga organisationer. Gruppens uppgifter kan bland annat vara att: 
 

• samordna kommunens säkerhetsarbete. 
• ge råd och stöd till förvaltningar. 
• bistå förvaltningarna med hög sakkunskap inom området. 
• aktivt stödja förvaltningarna med framtagandet av riskanalyser och handlingsplaner. 
• svara för att erbjuda personalen erforderlig utbildning. 
• ge kommunstyrelsen förslag till mål och budget vad gäller säkerhetsarbetet. 
• följa upp mål och budget vad gäller säkerhetsarbetet. 
• ge förslag till försäkringsstrategi. 
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• sammanställa och följa upp skadestatistik. 
• följa upp effekterna av vidtagna åtgärder. 

 
5.3.3 Säkerhetssamordnare/Beredskapssamordnare 
Samordningen av säkerhetsgruppen kan ske som ett uppdrag till en person, 
säkerhetssamordnare eller beredskapssamordnare (fortsättningsvis i rapporten används 
enbart titeln säkerhetssamordnare). Säkerhetssamordnaren bör vara sammankallande i 
säkerhetsgruppen och ansvara för att den verksamhet som beslutas av gruppen genomförs. 
Säkerhetssamordnare kan även ha andra uppgifter och ansvar inom olika områden, främst 
beroende på kommunens storlek. Han eller hon kan till exempel ha som sin uppgift att ge 
förslag till åtgärder, så som att påtala felaktigheter, vidarebefordra information, anlita 
entreprenörer, kontrollera och följa upp, anmäla till berörd nämnd eller kommunstyrelse, 
ansvara för nycklar eller viss egendom, se till att larmanordningar fungerar och att 
bevakningsföretag anlitas (Andermyr & Reuterfors-Mattsson, 2002).  
 
5.3.4 Krisledningsnämnd 
Enligt ny Lag (SFS 2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting (se avsnitt 3.6) ska det i varje kommun och landsting finnas en nämnd för att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Detta innebär att fullmäktige måste tillsätta 
en krisledningsnämnd eller i stället för att inrätta en sådan besluta att kommun- eller 
landstingsstyrelsen eller någon annan befintlig nämnd skall utgöra krisledningsnämnd. Utöver 
de bestämmelser i den nya lagen om extraordinära händelser som reglerar 
krisledningsnämndens verksamhet ska kommunallagens bestämmelser tillämpas. Detta 
innebär till exempel att kommunallagens regler avseende bland annat valbarhet, 
sammanträden, jäv, delegation och omröstningsregler gäller för krisledningsnämnden. 
 
Krisledningsnämnden får enligt lagen fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  
 
5.3.5 Kommunala förvaltningar 
Det huvudsakliga arbetet med den kommunala riskhanteringen sker inom kommunala 
förvaltningar, organisationer och företag. Kommunstyrelsen ger berörda förvaltningar 
särskilda uppdrag samt anvisar nödvändiga resurser. Inom respektive förvaltning åvilar det 
förvaltningschef att ansvara för att policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet följs. 
Förvaltningschef bör utse en säkerhetsansvarig som samordnar säkerhetsarbetet inom 
förvaltningen. Saknas särskild säkerhetsansvarig är förvaltningschef operativt ansvarig för 
säkerheten. Alla anställda borde har som uppgift att verka för ökad säkerhet inom sitt 
verksamhetsområde. I avsnitt 5.3.6 till 5.3.10 beskrivs de vanligaste förvaltningarna som finns 
i en kommun. 
 
5.3.6 Kommunal räddningstjänst 
Räddningstjänsten har ansvar att rädda liv, egendom och miljö. De skall också bedriva ett 
förebyggande säkerhetsarbete. Den kommunala räddningstjänstens ansvar har successivt 
utvidgats till att omfatta mer av förebyggande skydd bland annat genom 1986 års 
räddningstjänstlag (RäL). I  betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 
2002:10, se avsnitt 3.5) betonas kommunernas förebyggande ansvar ännu mer. Enligt 
nuvarande § 7 RäL ska varje kommun svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att 
bränder och skador till följd av bränder förebyggs och verka för att annan olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet främjas.  
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En av kommunfullmäktige antagen räddningstjänstplan skall finnas i varje kommun. Planen 
bör bygga på kommunens hot- och riskbild och skall innehålla uppgifter om 43 §-
anläggningar, vattentäkter, hamnar och andra områden där en olyckshändelse kan medföra 
allvarliga skador på människa, egendom och miljön (Thörnqvist, 1997). Med en väl 
underbyggd riskinventering finns goda möjligheter till flexibla lösningar, till en kraftsamling 
av verksamheten kring vissa risker och förnyelser i synsätt. Flexibla lösningar kan till 
exempel innebära att anspänningstid, storlek på räddningsstyrkan och dess lokalisering 
varierar över tiden. Ett förnyat synsätt kan till exempel innebära att räddningsstyrkan i större 
utsträckning arbetar med förebyggande åtgärder. Kraftsamlingen av resurserna kan resultera i 
att en stor del av kapaciteten satsas på bearbetning av vissa risker och i största möjliga 
utsträckning tillsammans med andra lokala myndigheter och de som är ansvariga för 
riskkällorna. 
 
Viktiga verksamheter i nuvarande räddningstjänst är utbildning, övning, olycksförebyggande 
arbete och insatsplanering. För planeringen och genomförandet av dessa verksamheter är det 
av största vikt att veta vad som prioriteras. Utbildning och övning skall inriktas mot de risker 
som kommunen har och insatsplanering genomföras på de mest komplicerade objekten. Det 
olycksförebyggande och skadebegränsande arbetet skall inriktas mot de oönskade händelser 
vars antal och/eller konsekvens bedöms kunna påverkas. En viktig del av det 
olycksförebyggande arbetet är att tillföra den fysiska planeringen kunskap om risker och 
olyckor så att den framtida utformningen av kommunen blir så säker som möjligt. 
(Räddningsverket, 1997b). I vilken utsträckning räddningstjänsten kan arbeta med 
förebyggande insatser beror på tillgängliga resurser, men också på kunskapen om 
förebyggande av risker med stöd av lokala riskanalyser samt uppgifter från polis och 
försäkringsbolag. Räddningstjänsten har även en myndighetsroll när det gäller tillsyn och 
remisser i tillstånds- och planärenden samt en roll att biträda med sin sakkunskap inom brand- 
och olycksförebyggande arbete. 
 
5.3.7 Teknisk försörjning 
Kommunen har det övergripande ansvaret för att den lokala försörjningen av el, värme, 
vatten, gatunät samt avlopps- och avfallshantering fungerar på ett sätt som tillgodoser 
invånarnas trygghet och välfärd. Dessa system kan i flera fall (till exempel reningsverk och 
vattenverk) vara känsliga för olika former av påverkan och därmed behöva tilldelas någon 
form av skydd. Det kan antingen ske genom den fysiska planeringen (lokalisering) eller 
utformningen av verksamheten som beredskap, övervakning eller tekniska åtgärder. 
Riskinventeringen kan utgöra ett viktigt underlag för planeringen av dessa verksamheter och 
information om verksamheterna kan tillföra riskinventeringen mycket. (Räddningsverket, 
1997b) 
 
5.3.8 Skola och omsorg 
Genom sitt ansvar för barn, gamla och de svaga grupperna i samhället har kommunen 
skyldighet att se till att dessa får den vård och omsorg de behöver så att de inte far illa eller 
lider nöd. Kommunen har också ansvaret för utbildning och i viss mån för uppfostran av våra 
barn och formar därmed kommande generationers samhällsmedborgare. Det är visserligen 
föräldrarna som har huvudansvaret för barnens omvårdnad, men om kommunen kan bidra 
med en säker och trygg miljö samt med en bra utbildning finns det goda chanser att antalet 
barn som far illa och barn som förstör för andra genom våld, vandalisering och skadegörelse 
minimeras. (Andermyr & Reuterfors-Mattsson, 2002) 
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5.3.9 Fysisk planering 
Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att påverka framtida 
markanvändning och bebyggelse samt se till att det inte uppkommer olyckor och olägenheter. 
Det gäller såväl lokalisering i översiktsplaneringen som utformning i detaljplanering och 
bygglovsärenden. Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och Miljöbalken skall hälsa och säkerhet 
behandlas och riskhänsyn tas i såväl översikts- som detaljplaner (Thörnqvist, 1997). 
Översiktsplanen skall alltid finnas aktuell och skall bland annat redovisa allmänna intressen 
och riskfaktorer. Den ligger sedan till grund för de rättsligt bindande områdesbestämmelserna 
och detaljplanerna. Arbeten som berör den fysiska planeringen är exempelvis att 
bostadsområden planläggs på lämplig mark för bebyggelse, och att industrier tillåts etablera 
sig på behörigt avstånd. Det inkluderar även att vägar och trafikleder förläggs på lämpliga 
platser med hänsyn till risken för trafikolyckor, buller och föroreningar. Kommunen har också 
möjlighet att påverka var transporter skall gå genom samhället.  
 
Den fysiska planeringen berör många människor och många organ i samhället och innebär 
ofta stora investeringar. Resurser och markanvändning binds för långa tidsperioder jämfört 
med annan planering. Möjligheterna att påverka planeringen och att ta hänsyn till risker är 
störst i början av planeringsprocessen, varför det är av stor vikt att grundläggande frågor om 
säkerhet kommer in så tidigt som möjligt. Med god planering kan hänsyn till risker tas och 
skydd för människor och känsliga miljöer byggas in. (Räddningsverket, 1997b)  
 
5.3.10 Miljö- och hälsoskydd 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har dels en myndighetsroll när det gäller tillsyn och 
remisser i tillstånds- och planärenden och dels en roll att biträda med sin sakkunskap inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet i det förebyggande arbetet. De har även som uppgift att 
minska risken för skadlig påverkan på miljön. Den negativa miljöbelastningen kan komma 
från både kontinuerliga och tillfälliga utsläpp.  
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete kan gälla såväl skydd mot miljöfarlig 
verksamhet som ingrepp och nedskräpning i naturen. Det är viktigt att identifiera riskkällor 
och konfliktpunkter mellan riskkällor och skyddsvärda områden samt föreslå åtgärder som bör 
vidtas för att minska risken. Kommunen ansvarar också för hälsoskyddet och renhållningen 
och skyddar oss från olika smittorisker och sanitära olägenheter.  
 

5.4 Ansvar hos näringsliv 
Det föreligger ett stort behov av att utveckla ett samarbete med näringslivet och kommunen 
för att främja säkerhet samt förebygga skador. Kommunala och enskilda företag har att 
bedriva den riskhantering som fordras för att trygga den egna verksamheten, men också att i 
samverkan med andra aktörer genomföra de analyser och de förebyggande åtgärder som 
behövs för att åstadkomma och vidmakthålla ett säkert samhälle (Handbok för riskanalys, 
2003). Med bakgrund till att riskhantering blivit allt viktigare i vårt samhälle och att det är en 
framgångsfaktor där kostnadseffektivitet, kontinuitet och kvalitet påverkas direkt har en 
intresseorganisation startat upp med namnet SWERMA (Swedish Risk Management 
Association). Organisationen skall ge stöd åt företag, kommuner och andra organisationer 
som vill minska sina kostnader för skador och förluster av alla de slag. Den kommer även att 
erbjuda sina medlemmar fortgående information och utbildning, liksom rådgivning inom 
området(www.swerma.se, 2003-05-01).  
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5.5 Ansvar hos organisationer 
Frivilliga organisationer speglar olika ideologiska, praktiska och intresseinriktade aktiviteter 
som präglar ett modernt och demokratiskt samhälle. Röda korset, Livräddningssällskapet och 
Civilförsvarsförbundet är några exempel på organisationer. Frivilligorganisationerna har en 
viktig uppgift genom deltagande i spridning av kunskap till befolkningen om det 
säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet (Nationella Folkhälsokommittén, 1999). 
En inventering av organisationerna och deras resurser, förutsättningar och villkor när det 
gäller det skadeförebyggande arbetet har genomförts i Sverige av Folkhälsoinstitutet (1994). 
Drygt 100 organisationer verksamma inom olika områden bedriver skadeförebyggande arbete 
i någon form. Organisationernas resurser är framför allt kunskaper, erfarenheter och 
engagemang. För samordning och långsiktiga insatser behövs dock mera ekonomiskt stöd till 
de frivilliga organisationerna och även ett bättre samarbete med kommunerna. 
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6 Utbildning i Skydd mot olyckor 

6.1 Kapitelinnehåll 
I detta kapitel redogörs för nuvarande utbildning till brandman heltid och utbildningen i Skydd 
mot olyckor som startar hösten 2003 och vilka förändrade förutsättningarna detta medför. De 
båda utbildningarna beskrivs utifrån dess risk- och säkerhetsinriktning. I slutet av kapitlet 
redogörs för det nya Centrum för Risk och säkerhetsutbildning samt vilka förberedelser 
Räddningsverket och Räddningsskolorna arbetar med. Diskussion och slutsatser om den nya 
utbildningen i Skydd mot olyckor görs i kapitel tio och elva.  
 

6.2  Nuvarande brandman heltid utbildning 
6.2.1 Bakgrund och nuläge 
Nuvarande utbildning har utvecklats som en följd av samhällsförändringar och förändrade 
krav på räddningstjänsten. Grunddragen för utbildningen lades fast i proposition 
(1984/85:161) om Ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten. 
Utbildningssystemet inrättades 1986 och gäller i huvudsak fortfarande, även om vunna 
erfarenheter och förändrade förhållanden har föranlett justeringar av utbildningens inriktning 
och innehåll. (Räddningsverket, 2000) 
 
6.2.2 Yrkets karaktär och kursens inriktning 
Brandmannayrket har främst varit inriktat på operativ verksamhet. Förutom utryckning i 
samband med räddningstjänstuppdrag, har utbildning och övning, fysisk träning och 
underhållsarbete utgjort dominerande inslag i brandmannens yrkesverksamhet. På senare tid 
har information och extern utbildning blivit allt vanligare i brandmannens yrkesuppgifter. 
  
Utbildningens inriktning är att den studerande skall tillgodogöra sig grundläggande kunskaper 
för att kunna arbeta som heltidsanställd brandman, såväl i fred som under höjd beredskap, 
inom hela området skydd mot olyckor. Att arbeta som brandman med heltidsanställning, inom 
området skydd mot olyckor, innefattar olika roller såsom exempelvis rökdykare, kemdykare, 
räddningsarbetare, brandsläckare, pumpskötare, vårdare, utbildare och informatör. Eftersom 
rollerna ständigt utvecklas och kraven från kommunerna förändras skall utbildningen även ge 
en grund för ett fortsatt lärande i yrkesrollen. 
 
Svenska Kommunförbundet har genomfört en jämförande studie mellan brandman heltid och 
ett antal andra yrken från ett utbildningsperspektiv. De olika yrkesutbildningarna som 
jämförts är brandman, lokförare, sjuksköterska, polis, grundskollärare, förskollärare och 
brandingenjör. Utbildningens längd, mål och innehåll samt antagningskrav och 
finansieringssätt har belysts i studien. Man har utifrån jämförelsestudien dragit slutsatserna att 
nuvarande utbildning till brandman är: mycket kort, utbildningsmålet snävt, 
utbildningsinnehållet är i huvudsak kopplat till det operativa arbetet, antagningskraven är låga 
och övriga jämförda utbildningar är finansierade av den studerande med studiemedel. 
(Räddningsverket, 2000) 
 

6.3 Förändrade förutsättningar 
Sedan nuvarande utbildningssystem infördes, har samhället förändrats. Sveriges medlemskap 
i den Europeiska Unionen och det internationella samarbetet i övrigt liksom utvecklingen av 
informationsteknologin har förändrat behovet av, och förutsättningarna för, utbildning. 
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Miljöfrågor påverkar i dag alla verksamheter på ett sätt som inte förutsågs då nuvarande 
utbildning utformades 1986. I Räddningsverkets skrift Förändrad utbildning av den 
kommunala räddningstjänstens personal (2000) diskuterar författarna vilka förutsättningar 
och förändringar som sker vid det ändrade utbildningssystemet, vilket kortfattat beskrivs här.  
 
Allmänheten bör försäkras om en rimlig säkerhetsnivå i hela landet i förhållande till den 
lokala riskbilden. Staten och kommunernas ekonomiska situation medför omprövningar och 
prioriteringar, vilket ställer nya krav på kompetenser hos utbildad personal och medför att 
ökade krav på effektivitet ställs på alla delar av den kommunala förvaltningen. 
Samhällsförändringar och riskutvecklingen medför att kommunala program för skydd mot 
olyckor bör utformas. Utredningen om en ny utbildning i Skydd mot olyckor har mot denna 
bakgrund tagit fasta på räddningstjänstens aktiviteter i säkerhetsarbetet. Arbetet har delats in i 
fem skeden: förhindra olyckor, vidta skadebegränsande åtgärder före olyckan inträffar, 
förbereda räddningsinsats, genomföra räddningsinsats samt vidta åtgärder efter insats, se figur 
6.1. 

 
Figur 6.1 Schematisk bild över räddningstjänstens fem verksamhetsområden. 
 
För att få en bättre förståelse av de fem skedena förklaras de mer ingående i följande text.  
 
1. Åtgärder som syftar till att förhindra olyckor är inriktade på att påverka sannolikheten och 
de kan ligga på olika systemnivåer. Åtgärderna är ofta riktade mot människor och deras 
beteende i den händelsekedja som kan leda fram till en olycka. Information, utbildning, 
designregler, operatörsregler, checklistor et cetera är viktiga inslag i åtgärder för att förhindra 
olyckor. 
 
2. Åtgärder för att begränsa skador innan olycka inträffar är inriktade på händelseförloppet 
efter det att en utveckling som kan leda till en olycka har startat. Syftet är att begränsa 
händelseförloppet i förväg och det präglas ofta av tekniska åtgärder för att begränsa det 
fortsatta händelseförloppet, exempelvis med hjälp av sektionering och sprinklers. Det kan 
även präglas av organisatoriska åtgärder såsom utbildning och övning till enskilda och 
företag. Åtgärder för att begränsa skador innan olyckan inträffar kan också vara inriktade på 
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riskspridning. Syftet är att begränsa konsekvenserna för den som drabbas av olyckan och det 
präglas ofta av olika försäkringslösningar. 
 
3. De räddningsinsatser som skall genomföras när den enskilde inte själv klarar av situationen 
fordrar förberedelser av olika slag. Verksamheten skall planeras både övergripande och 
detaljerat. Personalen behöver utbildning och övning. Utrustning ska utvecklas och anpassas 
till förändringarna i bland annat samhällets risker och teknik. Genom forsknings- och 
utvecklingsarbete går det att förbättra metoderna för arbetet. Åtgärder som vidtas innan 
olyckan avser att skapa bättre förutsättningar för räddningsinsats, åtgärder efter 
räddningsinsats och uppföljning av det inträffade. 
 
4. När en olycka inträffar och den enskilde inte har möjligheter att hejda olycksförloppet 
måste räddningstjänsten gripa in. En effektiv räddningsinsats ska präglas av snabbhet och 
styrka samt naturligtvis att insatsen ska göras på rätt sätt. Det ska finnas ett kvalitetskrav och 
personal och materiel ska utnyttjas optimalt. Åtgärderna som vidtas i samband med olyckan 
begränsar konsekvenserna på olycksplatsen. 
 
5. Efter räddningsinsatsen är det i allmänhet nödvändigt att bevaka den skadade egendomen. 
Det behövs i många fall också restvärdeskydd, sanering eller någon annan form av 
återställning. De skadade, anhöriga eller personalen kan behöva psykiska och sociala 
omsorger i samband med olyckor. Många olyckor och insatser ger dessutom erfarenheter som 
det är angeläget att ta tillvara. Åtgärderna som vidtas efter avslutad räddningsinsats begränsar 
konsekvenserna för den drabbade och möjliggör lärande i framtiden. 
 
Perspektivet skydd mot olyckor som bas för ett utbildningskoncept förutsätter ständiga 
förändringar i utbildningen där vunna erfarenheter tas tillvara och införlivas i utbildningen. 
Detta ställer i sin tur krav på en strukturerad rapportering från bland annat verksamhet inom 
kommunal räddningstjänst, övriga förvaltningar och näringsliv. 
 
Den framtida utbildningen inom Skydd mot olyckor bör inte enbart vara en angelägenhet för 
den traditionella kommunala räddningstjänsten, utan kommer att engagera fler yrkesområden 
(se figur 6.2). Kärnan i den nuvarande utbildningen är teknisk. Att förhindra olyckor måste 
utgå från kunskaper om hur människor hanterar risker och hur människor i sitt agerande med 
tekniska miljöer bygger upp eller kan kontrollera olika orsakskedjor som kan leda till olyckor. 
Beteendevetenskap måste bli ett viktigt kunskapsområde i sådan kompetens. Orsakskedjor till 
olyckor byggs upp genom samverkan mellan olika samhälliga systemnivåer, vilket medför att 
samhällsvetenskaplig kompetens i olika former blir viktig. Ett kommunalt arbetslag för skydd 
mot olyckor kan vara sammansatt av personal från flera förvaltningar. Genom ett 
tvärsektoriellt arbete inom skydd mot olyckor kan effektivitetsvinster göras för kommunala 
förvaltningar, näringsliv och frivilliga organisationer. 
 
Dagens utbildning inom räddningstjänstområdet är till stor del erfarenhetsbaserad och till 
ganska ringa del baserad på forskning eller kunskap om ändrade omvärldsförhållanden. I ett 
praktiskt yrke, som brandmannens till stora delar är, krävs att båda kunskapsbaserna nyttjas i 
utbildningen och i yrkesverksamheten. Den enskilde kommuninvånarens förmåga inom skydd 
mot olyckor är avgörande för samhällets säkerhet. Att kunna vidareförmedla kunskap och 
information samt initiera att människor tar egna initiativ är därför också av största vikt vid 
utformning av ett helhetssystem för räddningstjänstutbildning. 
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Motivet till en förändrad utbildning är baserat på ett yrkesgränsöverskridande arbetssätt 
utifrån skydd mot olyckor. Helhetssynen ger en utbildning där förebyggande arbete, 
räddningsinsatser och åtgärder efter räddningsinsatser balanseras. Genom en bredare 
utbildning kan räddningstjänstens personal aktivt delta i verksamhetsutvecklingen. Det nya 
utbildningssystemet underlättar karriärväxlingar inom och utom yrket och möjliggör 
individernas egna initiativ. Jämställdhet och möjligheten till etnisk mångfald vid rekrytering 
ökar. 
 

 
Figur 6.2 Bild över hur Räddningsverket ser på den nya yrkesgruppens karriärmöjligheter (www.srv.se, 2003-
05-01). 
 
Sammanfattningsvis förväntas effekten av den nya utbildningen att få ett säkrare samhälle 
med ett bättre resursutnyttjande, högre kvalitet och effektivitet inom den kommunala 
räddningstjänstens verksamhetsområde.  
 

6.4 Ny utbildning i Skydd mot olyckor 
6.4.1 Bakgrund och nuläge 
Räddningsverket fick i slutet av 1999 regeringens uppdrag att, i samverkan med berörda 
fackliga organisationer, kommuner och Svenska Kommunförbundet, pröva behovet av 
förändrad utbildning av den kommunala räddningstjänstens personal. Utredningen fann att 
nuvarande utbildningssystem är i behov av modernisering och anpassning till andra 
yrkesutbildningar. Under 2001 uppdrog regeringen åt Räddningsverket att vidareutveckla 
förslaget till nytt utbildningssystem för att tillgodose de kommunala behoven av 
grundutbildning, fortbildning och vidareutbildning. Räddningsverkets underlag lämnades till 
regeringen i november 2002 (Räddningsverket, 2002). I denna rapport föreslås att ny tvåårig 
eftergymnasial grundutbildning i Skydd mot olyckor ska införas från hösten 2003. 
Utbildningen ska ersätta nuvarande utbildning till brandman heltid. Nuvarande utbildning till 
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brandman heltid kommer att bedrivas parallellt med den nya utbildningen till och med våren 
2005. Ett nytt vidareutbildningssystem föreslås starta från hösten 2004. Fortbildningssystemet 
ska sedan, utifrån dessa grunder utformas successivt. Vidareutbildningar kommer att finnas 
inom följande områden: Verksamhetsutveckling, Räddningstjänst samt Tillsyn och 
olycksförebyggande arbete. I regeringens regleringsbrev för 2002 fick Räddningsverket i 
uppdrag att inleda arbetet med att införa det nya utbildningssystemet för den kommunala 
räddningstjänsten vid Räddningsverkets skolor. 
 
6.4.2 Syfte och mål 
Syftet med den nya utbildningen i Skydd mot olyckor är att ge den studerande kompetens att 
arbeta inom den kommunala räddningstjänstens område med olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder samt genomföra och följa upp räddningsinsatser. Utbildningen 
skall även ge kompetens som kan vara meriterande för befattningar inom området skydd mot 
olyckor vid andra kommunala förvaltningar och statliga myndigheter samt inom näringslivet.  
(Räddningsverket, 2002). 
 
I utbildningen skall riskhantering i samhället på såväl kommunal som nationell nivå, inklusive 
användning av olika verktyg och metoder för systematiskt säkerhetsarbete ha stor plats. 
Studenten skall även få förståelse för vikten av samverkan och tvärsektoriellt arbete gällande 
samhällets säkerhet och kunskaper om samhällets olika säkerhetsaktörer.  
 
Utbildningsspecifika mål är bland annat följande inriktade mot risk och säkerhet: 
 

• Utbildningen skall utveckla den studerandes förståelse för den egna rollen i samhällets 
säkerhetsarbete samt bidra till att ge en helhetssyn av samhällets arbete inom området 
skydd mot olyckor. 

• Utbildningen skall utveckla den studerandes förståelse för vikten av samverkan och 
tvärsektoriellt arbete vad gäller samhällets säkerhet. Den studerande skall få kunskaper 
om samhällets olika säkerhetsaktörer samt de lagar som styr och påverkar kommunens 
arbete med skydd mot olyckor. 

• Utbildningen skall ge den studerande förståelse för systematiskt säkerhetsarbete och 
ge kunskaper, metoder och verktyg för att bidra till olycksförebyggande och 
skadebegränsande arbete inom området skydd mot olyckor. 

• Utbildningen skall ge den studerande kompetens att planera, genomföra och följa upp 
utbildning och informationsinsatser mot specifik målgrupp inom området skydd mot 
olyckor.   

 
Utbildningen består av 60 studiepoäng skolbunden tid och 20 studiepoäng arbetsplatsförlagd 
handledarledd tid LIA (lärande i arbete). Varje studiepoäng motsvarar en veckas studier. 
Godkänd utbildning ger examen i Säkerhetsarbete och räddningsinsats. 
 
6.4.3 Kort beskrivning om kurser inriktade mot risk och säkerhet 
I utbildningen ingår följande kurser med inriktning mot risk och säkerhet (i bilaga 2 beskrivs 
samtliga kurser för utbildningen):  
 
Under termin ett hålls kursen Säkerhet och samhälle som tar upp säkerhetsarbete och risker i 
samhället, lagstiftning, olyckors effekter, värderingar och riskuppfattningar, projektarbete 
samt pedagogik. 
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Under termin två läser den studerande kursen Systematiskt säkerhetsarbete som tar upp 
samhällets säkerhetsaktörer, systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering, riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, metoder för säkerhetsarbete, strategier för ökad säkerhet, 
kommunikation samt utvärdering och rapportskrivning. 
 
Under termin tre genomförs LIA Systematiskt säkerhetsarbete med inriktning mot en statlig, 
kommunal eller privat verksamhet där studenten skall få insikt i hur man kan arbeta med 
säkerhet och skydd mot olyckor inom olika verksamheter. 
 
Under termin fyra läser den studerande kursen Samhällets sårbarhet. Kursen skall utvidga 
perspektivet mot internationellt arbete inom området skydd mot olyckor samt mot kunskap 
om hur samhället förebygger och förbereder sig för extraordinära händelser, svåra 
påfrestningar och höjd beredskap. (Räddningsverket 2002) 
 
6.4.4 Centrum för risk- och säkerhetsutbildning 
Den 1 januari 2003 ombildades utbildningsorganisationen i Räddningsverket till ett Centrum 
för risk- och säkerhetsutbildning. Centrumet bildades inom Räddningsverket för att skapa 
bättre förutsättningar för en flexiblare utbildning som öppnar för möjligheter att tillföra ny 
kompetens, ökad jämställdhet och mer mångfald i bland annat svensk räddningstjänst. 
 
Centrumet leds av en styrelse, som utses av regeringen och består av företrädare för beställare 
och andra utbildningsanordnare. Räddningsverkets generaldirektör är ordförande i styrelsen. 
Räddningsverket fortsätter att vara huvudman för skolverksamheten. Skolverksamheten 
omfattar både den nya utbildningen skydd mot olyckor och de påbyggnadsutbildningar som 
kommer samt utbildning som erbjuds till myndigheter, organisationer och företag för att de 
ska kunna hantera störningar i samhällsviktig verksamhet. Det är den sortens kunskap som 
samlat behövs för ett effektivt risk- och säkerhetsarbete ska kunna bedrivas i kommunerna.  
(www.srv.se 2003-03-23) 
 
6.4.5 Förberedelser för Räddningsverket och Räddningsskolorna 
För utbildningens genomförande krävs såväl ämnes- som pedagogisk kompetens. Nuvarande 
kunskap och förmåga hos anställd utbildad personal har kartlagts. Behovet av 
kompetensutveckling varierar mellan verkets skolor. Utbildning för att höja pedagogisk 
kompetens har pågått i några år, men behöver intensifieras. Omfattningen identifieras av varje 
skola och kompetensförsörjning genomförs i linjearbetet, genom kompetensutveckling av 
befintlig personal, genom nyrekryteringar, eller genom samarbete med annan 
utbildningssamordnare. Det åvilar nu respektive skola, med stöd av utbildningsstaben, att lösa 
kompetensfrågan för att säkerställa tillräcklig kvalitet i utbildningen. 
 
Ett bättre samarbete mellan Räddningsverkets utbildningsorganisation och sakavdelningar bör 
enligt Räddningsverket (2002) starta för att precisera kunskapsuppdrag för en långsiktig 
kunskapsutveckling i samarbete med universitet och högskolor. Utbildningsorganisationen 
bör även utifrån den nya utbildningen kartlägga behovet av extern expertkompetens och vidta 
åtgärder för att detta behov tillgodoses. Vid varje skola bör ett utvecklingsråd etableras med 
regionala företrädare för kommuner, högskolor, näringsliv och andra myndigheter och 
organisationer. Detta råd ska bland annat kunna fungera som idégivare till förändringar i 
utbildningen och initiativtagare till utvecklingsprojekt inom Räddningsverkets 
verksamhetsområde.  
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För information till och stöd för de kommunala räddningstjänsterna avses främst följande 
material att användas: 

• Informationsbladet Utbildningsnytt, både digitalt och i pappersform, som sedan 
tidigare är en inarbetad informationskanal för kommunal räddningstjänst 

• OH-material med information om det nya utbildningssystemet 
 
För övrig information tillhandahålls: 

• Enkel broschyr om den nya utbildningen, som kan beställas från Räddningsverket. 
• Särskild hemsida ( HTUwww.brandman.srv.seUTH) med informations- och 

diskussionsmöjligheter. 
 
Information till yrkesvägledning och arbetsförmedlingar prioriteras även i det förberedande 
arbetet. Genom samverkan på lokal- och riksnivå genomförs deltagande vid temadagar, 
mässor och andra informationsaktiviteter. 
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7 Exempel på modeller och hjälpmedel  

7.1 Kapitelinnehåll  
I detta kapitel beskrivs exempel på olika modeller och hjälpmedel som en kommun och andra 
aktörer kan använda sig av för att förebygga skador och utforma ett säkrare samhälle. 
Diskussion och slutsatser om användningsområden för olika modeller och hjälpmedel finns i 
kapitel tio och elva. De modeller och hjälpmedel som beskrivs är följande: 
 

• En säker och trygg kommun 
• Verksamhetsanalys och säkerhetssamordning 
• Robusthet på grannskapsnivå 
• Säkrare kommun – genom målstyrd tjänsteutveckling  
• Mognadstrappan – en beskrivningsmodell 
• Ett robust samhälle 
• Systematiskt brandskyddsarbete 
• Kommunbaserat säkerhetsarbete 
• Aktörer i risklandskapet – ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna 

stadslandskap 
• Brottsförebyggande verksamhet 
• Risklinjen 
• Incidentrapportering via Internet  

 

7.2 En säker och trygg kommun 
För att inspirera kommunernas säkerhetstänkande anslöt sig Folkhälsoinstitutet (FHI) till 
Världshälsoorganisationens (WHO) hälsomål att minska antalet skador och dödsfall på grund 
av olycksfall. År 1989 lanserade Folkhälsoinstitutet idén om En säker och trygg kommun (A 
safe Community), en modell för lokalt skadeförebyggande arbete. 2002 tog Räddningsverket 
över arbetet. 
 
Olika kommuner har olika behov av skadeförebyggande program, ingen kommun är den 
andre lik och varje kommun utformar och genomför sitt eget program för att bli en skadefri 
kommun. För att utnämnas till En säker och trygg kommun skall sex indikatorer uppfyllas, 
vilka är fastställda av FHI och WHO. De sex indikatorerna har ersatt tidigare tolv kriterier. 
Indikatorer är följande (HTUwww.srv.se UTH 2003-03-23):  
 

1. En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en 
tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen. 
 

2. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och 
situationer. 

 
3. Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer samt program som främjar 

säkerhet för utsatta grupper. 
 

4. Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker. 
 

5. Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar. 
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6. Fortgående deltagande i nationella och internationella ”Safe Community” nätverk. 
 
I dag har 14 kommuner i Sverige klarat de tidigare tolv kriterier en kommun måste uppfylla 
för att få kalla sig En säker och trygg kommun. Kommunerna bildar tillsammans med FHI:s 
nationella skadeprogram ett nätverk, där man byter kunskaper, erfarenheter och 
forskningsresultat. Nätverket är öppet för alla kommuner och landsting som är intresserade av 
skadeförebyggande arbete. Fler kommuner står på tur att utnämnas de närmaste åren. Enligt 
FHI tar det cirka fyra till fem år för en kommun att utveckla ett skadeförebyggande program 
som uppfyller indikatorerna. För att de förebyggande projekten skall bli så effektiva som 
möjligt är ett nära samarbete mellan de kommunala enheterna och mellan kommuner samt 
landsting ett måste. Det krävs också samverkan med frivilliga organisationer som Röda 
korset, Livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet, expertis av olika slag och 
allmänheten.  
 

7.3 Verksamhetsanalys och säkerhetssamordning 
I handboken Verksamhetsanalys och säkerhetssamordning – Metod och vägledning (Svenska 
Kommunförbundet, 2001) presenteras en metod för riskanalys. Det utmärkande för metoden 
är att analysen hela tiden utgår från verksamheten och konsekvenserna för dess mål och 
fortlevnad. En verksamhetsanalys genomförs i fem huvudsteg. Dessutom finns 
kompletterande steg för detaljstudier, ett som behandlar förloppet i detalj och ett som 
behandlar ledningens agerande. Det finns också två kalkyler, förlust- och nyttokostnadskalkyl, 
som beslutsstöd för att kostnadsberäkna förslag till nya skyddsåtgärder. Ett förslag på vad de 
fem stegen kortfattat innehåller är följande: 
 
Steg 1. Starthändelse, beskriver en händelse eller situation som kan vara något som redan hänt 
eller varit på väg att hända, något som hänt i en annan kommun och som skulle kunna inträffa 
i den egna. I Förlopp och befintliga skyddsprogram beskrivs den närmare med en utredning 
av orsaker och brister. 
 
Steg 2. Konsekvensbedömning, beskriver vilka konsekvenser händelsen leder till och hur 
förloppet påverkar den egna organisationen och andra berörda. Här reder man ut varför 
händelsen uppstått, om den förekommit tidigare och hur stor sannolikhet det är att en maximal 
skada kan uppstå. 
 
Steg 3. Prioritetsklassning, en prioritetsbedömning görs som ligger till grund för beslut om 
program för fortsatt hantering. Bedömningen skall vara på en övergripande nivå för hela 
verksamheten. 
 
Steg 4. Ny skyddsåtgärd – förslag, redovisar brister och ger förslag på åtgärder. Här gör man 
också en bedömning av kostnaderna för åtgärderna och värdet i form av riskminskning. Som 
hjälp för den bedömningen används Förlustkalkyl och Nyttokostnadskalkyl. 
 
Steg 5. Fortsatt hantering – förslag, åstadkommer handling och genomförande. Reder ut 
ansvarsfrågor, ger förslag till fortsatt hantering, tidsplaner och uppdrag fastställs. 
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7.4 Robusthet på grannskapsnivå 
Robusthet på grannskapsnivå (ÖCB, 2000) är en modell för att undersöka hur robust ett 
bostadsgrannskap är mot yttre och inre hot. Metoden är framställd av Expertgruppen för 
säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad och utgivare är före detta Överstyrelsen för civil 
beredskap (ÖCB).   
 
Arbetsmetoden omfattar åtta steg fram till att förslag på åtgärder för ökad robusthet läggs 
fram för de myndigheter, organisationer och enskilda som har ansvar för genomförandet. En 
kort beskrivning av de åtta stegen är följande: 
 
Steg 1. Grannskapets omfattning och gränser bestäms så att en fungerande och naturlig enhet 
bildas. 
 
Steg 2.  Med hjälp av främst offentlig statistik sammanställs en översikt över förhållanden 
inom grannskapet. Viktig information redovisas och ställs i relation till motsvarande fakta för 
ett referensgrannskap eller kommungenomsnittet. Där påtagliga skillnader visar sig diskuteras 
huruvida dessa förhållanden påverkar grannskapets robusthet negativt. Om så bedöms vara 
fallet förs frågan vidare i analysen. 
 
Steg 3. Med hjälp av checklista samlas uppgifter in från kommunala förvaltningar, 
bostadsföretag etc. och grupperas inom följande huvudområden: individuell säkerhet, 
livsnödvändig försörjning, viktiga samhällsfunktioner samt långsiktiga risker. 
 
Steg 4. Materialet sammanställs och jämförs med motsvarande material från 
referensgrannskap eller med ett genomsnitt för kommunen. Sannolikheten att en oönskad 
händelse inträffar diskuteras och värderas enligt följande skala: mycket liten, liten, måttlig, 
stor och mycket stor. På samma sätt bedöms konsekvenserna för grannskapets säkerhet enligt 
skalan: liten, lindrig, svår, mycket svår och katastrofal. En diskussion förs om möjliga 
åtgärder för att eliminera eller minska risker relaterade till sannolikhet och konsekvens. 
 
Steg 5. De framtagna värdena införs i en så kallad riskmatris. Matrisen är indelad i zonerna A 
till E (se figur 7.1) och ger anvisning om behovet av att vidta åtgärder. Händelser inom 
riskzon A, B och C bedöms inte i dagsläget hota grannskapets säkerhet. Händelser inom 
riskzon D bör studeras och om möjligt förebyggas. Inom den översta riskzonen E indikerar 
händelserna på ett akut behov av vidta åtgärder.  
 
Steg 6. Händelser inom riskzon D och E (se figur 7.1) utvärderas mot bakgrund av bedömd 
kostnad och effekt av möjlig åtgärd, det vill säga minska händelsens sannolikhet och 
konsekvens. Där varken sannolikhet eller konsekvens är möjliga att påverka diskuteras 
beredskapsåtgärder som kan vidtas för att snabbt och effektivt kunna ingripa om händelsen 
inträffar. Exempel på beredskapsåtgärder är information till boende, beredskapsorganisation, 
larmanordningar. 
 
Steg 7. Åtgärder som bedöms genomförbara kostnadsberäknas översiktligt. Olika alternativ 
undersöks och kostnad ställs mot effektivitet. Det klargörs vem som har ansvar för åtgärden 
och hur finansiering av den bör ske.  
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Steg 8. Ett åtgärdsprogram upprättas efter en avvägnings mellan prioritetsgrad och tillgängliga 
ekonomiska resurser. Programmet underställs myndigheter och övriga som ansvarar för 
säkerheten. 
 

 
Figur 7.1 Riskmatris, samband mellan sannolikhet och konsekvens (ÖCB, 2000). 
 

7.5 Säkrare kommun – genom målstyrd tjänsteutveckling 
Räddningsverket tillsammans med Svenska Kommunförbundet har sedan hösten 1999 inlett 
samarbetsprojektet Säkrare kommun – genom målstyrd tjänsteutveckling (MÅSTE). Syftet 
med projektet är att utveckla tjänster som ökar tryggheten och säkerheten i kommunerna. 
Projektet skall stödja och underlätta kommunernas arbete med skydd mot olyckor genom att 
bidra med metoder och verktyg för en mer behovsorienterad verksamhet. Projektet utförs idag 
i nio kommuner i Sverige. (HTUwww.srv.se UTH, 2003-03-23) 
 

7.6 Mognadstrappan – en beskrivningsmodell 
I Räddningsverkets rapport Kommunernas hantering av olycksrisker i samhället presenterar 
Thörnqvist (1997) en undersökning som visar hur kommunerna i praktiken behandlar risker 
för större olyckor. Analysen fokuseras på skadeförebyggande åtgärder och på risker vars 
hantering fodrar medverkan av flera aktörer. Utredningen försöker identifiera hur processen 
ser ut som kommunerna genomgår allteftersom de gör framsteg i sitt arbete. Resultatet är 
presenterat i en så kallad mognadstrappa som demonstrerar de steg som kommunerna tar då 
deras kunskaper och förmågor om riskhantering, åtgärder och resultatuppföljning ökar. Det 
viktigaste är inte var i trappan man befinner sig, utan att man rör sig uppåt. Resultatet från 
undersökningen visade följande:   
 

• En tredjedel av kommunerna befinner sig i ett inledande programskede där formerna 
för en samordnad riskhantering beslutas. 

• En tredjedel befinner sig i ett skede med kunskapsuppbyggnad (riskanalys) och där 
viss organiserad samverkan mellan aktörer sker och mål för säkerhetsarbetet börjar 
diskuteras och dokumenteras. 
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• Återstående tredjedel har även genomgått åtgärder som grundar sig på riskanalyserna 
och är samtidigt på väg att etablera en programstyrning mot mer eller mindre tydligt 
uttalade och dokumenterade mål. 
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risker (Thörnqvist, 1997). 
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och säkerhet i samhället har utformats i projektet. För att uppnå målet, ett robust samhälle 
med hög livskvalitet för alla, krävs en tydlig och inspirerande samhällsvision: 
 

• Samhällsbyggandet skall syfta till att skapa trygga, funktionella och långsiktigt säkra 
livsmiljöer. För detta krävs en helhetssyn på sambanden mellan boende, arbete, 
utbildning, omsorg, vård och service. 

• Beslut som berör livsmiljön skall fattas av de berörda människorna eller så nära dessa 
som möjligt. Lokalt engagemang, identifikation med samhället och lokal gemenskap 
är grunden för samhällets förmåga att motstå yttre hot. Säkra och hållbara livsmiljöer 
kan endast skapas av människor som känner delaktighet i närsamhället. 

• Närsamhället utgör människans sociala bas. Kommunikation och tillgänglighet ger 
invånarna möjlighet att nyttja storsamhällets rika mångfald, både för den egna 
utvecklingen och samhällets. 

• Samhällets tekniska försörjningssystem skall vara användarvänliga och planering av 
dem skall byggas på ekologisk grundsyn. Resurskrävande och komplicerad teknik 
skall om möjligt vara kombinerad med lokala reservsystem. 

• Naturliga kretslopp och naturanpassad teknik är förutsättningar för en hållbar 
utveckling. Lokal beredskap för livsmedelförsörjning och teknisk service i förening 
med starka sociala nätverk förbättrar motståndskraften mot krissituationer. 

 

7.8 Systematiskt brandskyddsarbete 
Räddningsverket har beslutat om ett så kallat allmänt råd till 41 § i räddningstjänstlagen 
(Räddningsverket, 2001). Enligt denna paragraf ska ägare eller innehavare av byggnader 
vidtaga åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand. Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär så som anskaffande av utrustning för 
brandsläckning eller organisatorisk karaktär vilket kan vara utbildning och information. Det 
nya rådet är en vägledning för hur ägare/innehavare bör bedriva systematiskt 
brandskyddsarbete, till exempel utbilda sin personal, genomföra internkontroll och 
dokumentera sitt brandskydd. 
 
Den aktuella lagparagrafen och rådet gäller bland annat de verksamheter som omfattas av 
brandsyn, till exempel sjukhus, industrier, samlingslokaler som hotell, affärer, skolor, kyrkor, 
teater, bibliotek. Rådet klargör också att dessa verksamheter ska ha en namngiven 
brandskyddsansvarig.  
 

7.9 Kommunbaserat säkerhetsarbete 
Kommunbaserat säkerhetsarbete (Holmberg, 2002) är en fempoängskurs som Karlstad 
Universitet gav som en pilotkurs i Falköping våren 2002. Kursen gjordes med stöd från 
Falköpings kommun, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Räddningsverket.  
 
Syftet med kursen var att främja ett mer samlat och systematiskt förbättringsarbete kring risk 
och säkerhet på lokal nivå, genom att erbjuda en gemensam kunskapsmässig grund för 
befattningshavare som inom olika verksamhetsgrenar berörs av dessa frågor. Kursen syftar 
också till träning i utarbetandet av en lokal handlingsplan för olycksförebyggande arbete.  
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Målgruppen är politiker och chefstjänstemän inom kommuner och landsting, 
säkerhetssamordnare, beredskapssamordnare, räddningschefer, samhällsplanerare, 
socialtjänst, polis, et cetera.  
 
 
Innehållet i kursen består av följande: 

• Det lokala riskpanoramat: Kommunala och samhälleliga risker och skadekostnader, 
kommunal riskanalys, skadestatistik, med mera. 

• Ansvarsfördelning och påverkansmöjligheter: Vem gör vad på kommunal nivå idag 
och i framtiden? 

• Arbetssätt: En säker och trygg kommun, kundfokus, internkontroll, behovsstyrning, 
med mera. 

• Organisation och ledarskap idag och i framtiden: Säkerhet i planering och löpande 
verksamhet, samt krishantering. 

• Kommunal handlingsplan för säkerhet och skydd mot olyckor med koppling till 
planering, miljö- och hälsoskyddsarbetet. 

 
Ett projektarbete genomförs under kursens gång med inriktning mot utformning av lokalt 
handlingsprogram med följande komponenter: 

• Riskinventering: Beskrivning av det lokala riskpanoramat 
• Analys och bedömning: Bakomliggande förhållanden, kostnader, åtgärdbarhet, med 

mera. 
• Aktörsinventering och arbetssätt: Analys av vem som har möjlighet att påverka vad, 

samt lämpliga arbetsformer. 
• Strategi och organisation: Plan med förslag om vad som behöver göras, hur detta bör 

göras, samt en organisation som säkerställer långsiktighet och kvalitetsutveckling. 
 
Det återstår att se vad resultatet med utbildningen blivit och om utbildningen kommer att 
fortsätta i andra kommuner. 
 

7.10 Aktörer i risklandskapet – ett interaktivt spel om risk och 
sårbarhet i moderna stadslandskap 

I licentiatavhandlingen Aktörer i risklandskapet – ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i 
moderna stadslandskap (Olofsson, 2001) har en spelmetod utvecklats. Spelmetoden går ut på 
att en eller flera spelare delges en fiktiv datorbaserad händelse (exempelvis en farligt 
godsolycka) och konfronteras därefter mot ett antal mindre händelser. De mindre händelserna 
motsvarar brister i samhällets tekniska, sociala eller ekologiska robusthet. Syftet är att 
spelarna skall ge förslag på bakomliggande orsaker samt ge förslag på hur händelserna kan 
förebyggas. 
 
Spelet kan användas i flera olika syften, exempelvis vid studier av olika samhällsaktörers och 
gruppers riskuppfattningar och riskbeteenden. Förutom detta kan det även nyttjas i olika 
övnings- och utbildningssammanhang, exempelvis vid träning av kommunala och regionala 
förvaltningars risk- och krishanteringsförmåga samt vid utbildning i skolor, 
bostadsrättsföreningar etc. Spelmetoden kan dessutom integreras med förebyggande 
samhällsplanering, risk- och krishantering samt katastrofpsykologi. 
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7.11 Brottsförebyggande verksamhet 
Kriminaliteten är ett samhällsproblem där staten för den yttersta kampen genom lagstiftning, 
polis och vård. Många kommuner har även engagerat sig i brottsförebyggande frågor för att 
ge trygghet och säkerhet för invånarna.  
 
Kommunerna har befogenhet att ägna sig åt brottsförebyggande arbete inom socialtjänsten, 
skolan och samhällsplaneringens ram. I översiktsplaner kan kommunen göra policyuttalande 
om hur tryggetsaspekter skall beaktas i samhällsplaneringen som vägledning för bygglov och 
detaljplaner. Kommunen bör vid stadsplanering tänka på att undvika planlösningar som 
underlättar brott, till exempel ensligt belägna gångtunnlar och dålig belysning. 
 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ger stöd åt kommuner som vill arbeta med dessa frågor. 
Kommuner kan även få medel från Kommittén för brottsförebyggande arbete (KBA) för att 
bilda en brottsförebyggande organisation eller ett projekt. (Andermyr & Reuterfors-Mattsson, 
2002) 
 

7.12 Risklinjen 
Folkhälsoinstitutet har inrättat ett särskilt telefonnummer knutet till SOS-alarm, den nationella 
Risklinjen, dit flera län har anslutit sig. Inrättandet av lokala telefonnummer dit befolkningen 
kan vända sig med rapporter och varningar om brister i den yttre miljön eller produktrisker är 
ett sätt att engagera befolkningen i säkerhetsarbetet. Det kan till exempel gälla farliga 
produkter som leksaker och verktyg, farliga trafikmiljöer som hål i gatan, skymmande sikt 
samt farliga utemiljöer som en öppen brunn, trappor, dåliga lekplatser, skrot. Efter registrering 
skickas anmälan vidare till rätt instans som ansvarar för att risken åtgärdas. Efter utförande av 
åtgärd skall en åtgärdsrapport återsändas. Samtliga uppgifter registreras i ett dataprogram 
varifrån statistik sedan kan tas fram. (Holmberg, 2002) 
 

7.13 Incidentrapportering via Internet 
Enköpings kommun har valt att satsa på ett dator- och Internetbaserat system för 
incidentrapportering, något som skiljer ut kommunen från övriga runt om i landet. Med hjälp 
av Incidentrapportering via Internet (INVIT), ska arbetsmiljöarbetet systematiseras. Genom 
att systematiskt kartlägga risker och händelser i kommunens verksamheter ska dessa kunna 
undvikas i framtiden. Istället för att ha ett pappersbaserat blankettsystem där man i efterhand 
måste sammanställa en mängd rapporter görs rapporten i INVIT via ett datorbaserat formulär. 
Möjligheten till sammanställning och återkoppling till verksamheten via statistikverktyg 
underlättas då rapporten redan finns i datasystemet. En utvärdering har gjort för att belysa 
vilka effekter INVIT haft på arbetsmiljöarbete (Bostedt & Larsson, 2001). Resultatet av 
utvärderingen visar att inställningen är positiv i den bemärkelsen att det finns förhoppningar 
och förväntningar om vad INVIT kan innebära för arbetsmiljöarbetet i framtiden. Flertalet tror 
på konceptet med ett dator- och Internetbaserat system. Möjligheten till förebyggande arbete 
och återkoppling genom olika statistikverktyg ses också som positivt. Dock är det för tidigt att 
avgöra om INVIT medfört några kvalitativa förändringar av arbetsmiljöarbete. Det är inte 
heller möjligt att avgöra om INVIT leder till ett mer kostnadseffektivt resursutnyttjande inom 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Uppbygganden av INVIT följer till stor del strukturen för en kvalitetssäkringsprocess, där det 
centrala är att skapa kunskap inför framtiden så att arbetsmiljön eller kvaliteten kan förbättras. 
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INVIT kan ses som en kvalitetssäkringsprocess när det gäller arbetsmiljön inom kommunen. I 
föreskrifter tydliggörs också att arbetsgivaren är skyldig att kartlägga och analysera risker i 
arbetsmiljön samt följa upp dem. Därigenom finns det behov av en systematisk process inom 
verksamheten som tydliggör ansvaret för arbetsmiljön och kartlägger risker i arbetsmiljön. För 
att leva upp till dessa krav finns det behov av ett strukturerat och systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 
Resultatet från utvärderingen var även att INVIT är ett verktyg som kan utvecklas och 
förbättras. INVIT eller ett liknande system kan sedan användas inom kommunen för alla 
sorters incidentrapportering och olycksfallsrapportering.  
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8 Genomförande och metoder  

8.1 Kapitelinnehåll 
I detta kapitel redovisas hur intervju- och enkätundersökningen genomförts och beskrivning 
av respondenterna. Metoder beskrivs, hur de har utarbetats och utprövats samt hur data 
insamlats och analyserats. I nuläget saknas en generell bild över hur olika kommunala 
förvaltningar arbetar med risk och säkerhet, varför syftet med denna rapport mer är att 
betrakta som en fallstudie. Syftet är att ge en bild av vad som görs lokalt, och generaliseringar 
får anstå till senare studier. Diskussion och slutsatser från arbetets litteraturstudie, intervjuer 
och enkäter görs i avslutande kapitel tio och elva.     
 

8.2 Studie av Falköping och Skövde kommun  
Datainsamlingen för föreliggande arbete har genomförts i endast två kommuner då tiden är 
begränsad till 20 veckor. Kommunerna som valts är Falköping och Skövde. Kommunerna 
valdes av praktiska skäl och det främsta skälet var tillgänglighet under den relativt korta 
tidsrymd som projektet har haft till sitt förfogande, det skulle vara möjligt att relativt snabb nå 
ut till kommunerna. Detta har inneburit begränsningar i kommunernas geografiska spridning.  
 
8.2.1 Kort presentation av kommunerna  
Falköping 
Falköping är en kreativ småstad med 32 000 invånare, präglad av den pionjäranda och 
företagsamhet som under årtusenden format denna del av Sverige. Några framträdande företag 
är Kinnarps, Volvo, Parker hannifin, Arkivator och Falbygdens Ost. I kommunen finns också 
ett stort antal jordbruk och många småföretag. Falköpings läge mitt i Västergötland gör att 
många vägar leder hit och staden är dessutom en klassisk knutpunkt i det västsvenska 
järnvägsnätet.  
 
Skövde 
Skövde, med närmare 50 000 invånare, ligger strategiskt mellan Vänern och Vättern utmed 
Västra stambanan. Staden är nav i en region som omfattar närmare 200 000 personer. Skövde 
har under de senaste årtiondena genomgått en radikal förändring med satsningar på bland 
annat högskola och teknologipark, Volvo motorfabriker, kommunikationer och 
handelsetableringar. 
 

8.3 Respondenter  
Syftet är att spegla hela kommunens arbete med risk- och säkerhetsarbete och följande 
verksamheter och respondenter har valts ut. Kommunledningens ordförande och 
beredskapssamordnare i de två kommunerna har intervjuats. Intervju har även gjorts med 
utvecklingsledare vid Räddningsverkets nationella skadeförebyggande program och 
representant från Svenska Kommunförbundet. Förvaltningarna i de två kommunerna har 
studerats genom ett frågeformulär som skickades ut till samtliga förvaltningschefer. 
Undersökningen bygger alltså på ett riktat urval. Samtliga förvaltningar i de två kommunerna 
nämns på följande sida. 
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UFalköpingU    USkövde U 

Kommunstyrelsen   Kommunstyrelsen  
Beredskapssamordnare   Beredskapssamordnare 
Räddningstjänsten   Räddningstjänsten 
Socialförvaltningen   Socialförvaltningen 
    Omvårdnadsförvaltningen  
Tekniska förvaltningen   Tekniska kontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen  Skolförvaltningen  
    Utbildningskontoret 
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen  Förvaltningen för arbetsmarknadsfrågor 
Kultur- och fritidsförvaltningen  Kulturförvaltningen 
    Fritidskontoret 
Miljö- och stadsarkitektkontoret  Plan, Bygg o Lantmäterikontoret 
    Miljö- och hälsoskyddskontoret 
 
Kommunstyrelse, beredskapssamordnare och förvaltningar kommer fortsättningsvis 
gemensamt kallas enheter. Förkortningar och gemensamt namn för de olika förvaltningarna i 
kommunerna benämns i fortsättningen med följande namn (se bilaga 3 för en utförligare 
presentation): 

 
 Kommunstyrelsen (KS)  
 Beredskapssamordnare (Beredskapssam) 
 Räddningstjänsten (Rätj) 
 Social- och omvårdnadsförvaltningen (Social) 
 Tekniska förvaltningen (Tekniska) 
 Barn- och utbildningsförvaltningen (Barn o utb) 
 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen (Komp o arbmarkn) 
 Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur o fritid) 
 Fysisk planering, miljö- och hälsoförvaltningen (Fysisk plan) 

 

8.4 Undersökningsmetoder, hjälpmedel och frågor 
Underlag för metoder, hjälpmedel och frågor avseende detta kapitel har hämtats från Nyberg 
(2000) och Trost (1994). 
 
8.4.1 Intervjuer 
Intervjufrågorna konstruerades av författaren med det huvudsakliga syftet att inhämta 
information om kommunledningens arbete och inställning till risk- och säkerhet i kommunen. 
Tillvägagångssättet för intervjun var kvalitativ, avsikten var att få en djupare kunskap om den 
enhet som undersöktes. Intervjustudien gjordes som en djupintervju med halvstrukturerade 
frågor. Det innebär att ett antal teman fastställts inför intervjun och till dessa utarbetas ett 
antal frågor.  
 
Intervjun genomfördes på respondentens arbetsplats. Intervjuerna bandinspelades efter 
godkännande av respondenten.  
 
8.4.2 Frågeformulär 
Frågeformuläret konstruerades med det huvudsakliga syftet att hämta information om 
kommunalt risk- och säkerhetsarbete vid olika förvaltningar och hur kommunikationen sker 
dem emellan.  
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Undersökningen genomfördes som postenkät. Enkäten skickades med frankerat svarskuvert 
till respektive förvaltningschef i de två kommunerna. Totalt omfattade utskicket 23 personer. 
Några veckor efter utskicket kontaktades respondenterna via e-mail för påminnelse om 
enkäten. 
 
Enkäterna skickades ut den 13 augusti. Endast de antal besvarade enkäter som inkommit till 
och med den 31 oktober har tagits med i databearbetningen. Frågeformuläret finns i bilaga 4. 
 

8.5 Svarsfrekvens  
Tabell 8.1 Svarsfrekvens för frågeformuläret i respektive kommun. 
Kommun Utskick (antal) Svar (antal) Svarsfrekvens (%) 
Falköping 9 6 67 
Skövde 14 7 50 
 
För en noggrannare beskrivning se bilaga 3. 
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9 Resultat 

9.1 Kapitelinnehåll 
I detta kapitel redovisas svaren från intervjuerna och frågeformulären. Diskussion och 
slutsatser från intervjuer och frågeformulär finns i kapitel tio och elva.  
 

9.2 Intervjusvar 
Intervjufrågorna skiljer sig till viss del beroende vem som intervjuats. De teman som 
fokuserades vid intervjuerna är följande.  
 

• Definition på risk och säkerhet 
• Kommunalt risk- och säkerhetsarbete 
• Samarbete mellan kommunala förvaltningar 
• Nya grundutbildningen i skydd mot olyckors kunskapsområde och framtid inom risk- 

och säkerhetsarbete 
 
Telefonintervjun med Sven Hammarstedt riktades endast mot frågor när de gäller de nya och 
kommande lagar samt den nya utbildningen. 

 
9.2.1 Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun 
 
Definition på risk och säkerhet 
URiskU: Allt som kan skada kommuninvånarna 
USäkerhet:U Vara så säkert att man inte skadas i kommunen, det kan gälla trafiken, lekplatser 
eller gymnastiksalar. 
 
Kommunalt risk- och säkerhetsarbete 
UHur arbetar du med risk och säkerhet i kommunen? 
Kommunstyrelsen jobbar inte så mycket med risk och säkerhet, utan det görs främst genom 
arbetet med En säker och trygg kommun. Falköping har varit med sedan arbetet inleddes i 
slutet av 70-talet och nådde snabbt goda resultat.  Ett stort engagemang frambringades inte 
bara från kommunen utan även från kommuninvånarna, handeln, arbetsplatser, lantbrukare 
och polisen. Inte minst primärvården och barnavårdscentralerna gjorde ett oerhört arbete, som 
sedan har hängt i. Sen är det ju som alla verksamheter att det går upp och ned. För tio år sedan 
blev vi ju utsedda till en säker och trygg kommun, som andra kommunen i världen. Då var 
arbetet på topp och sedan sjönk det  lite, men nu har det intensifierats igen och jag tror mycket 
på det nya samarbetet med Räddningsverket. 
 
Sen kan man ju fråga sig varför man som politiker prioriterar det här och finns det ju många 
skäl. Det är ju faktiskt även en ekonomisk fråga den som mår bra kostar även mindre. Det är 
viktigt att peka på att det finns rent ekonomiska vinster om man skall få andra kommuner att 
satsa på konceptet. Det är alltid svårt att mäta vinster, men siffror finns på att olyckorna har 
minskat jämfört med andra kommuner. 
 
UVem jobbar med risk- och säkerhetsfrågor? 
Det finns i Falköping en säkerhetsansvarig i kommunen som är ansvarig för det vi traditionellt 
kallar säkerhetsarbete, exempelvis brandrisken i kommunen. Men det som faller utanför 
lägger vi in under en säker och trygg kommun, vilket nu ligger under folkhälsorådet. På något 
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sätt måste ju detta mötas och det är viktigt att det genomsyrar all kommunal verksamhet, 
något som är väldigt bra på vissa håll men sämre på andra i kommunens verksamhet. 
 
Falköpings kommun genomförde pilotutbildningen ”Kommunbaserat säkerhetsarbete” under 
våren 2002. Alla förvaltningar var där mer eller mindre tvingade att deltaga i utbildning och 
den stora vinsten med utbildningen var ju att vi fick ett gemensamt synsätt på de här frågorna, 
lika värderingar när det gäller risker och ett gemensamt utgångsläge. Det är viktigt att alla 
kommer med i det här arbetet så att vi kan väga in allas synsätt när det gäller att fatta beslut. 
Ett exempel är Vätternvattnet som vi använder som vårt dricksvatten men som blir allt saltare. 
Då tänker man ju spontant att det är för att de saltar alla vägar så mycket på vintern, men om 
vi slutar med det vad får vi då för konsekvenser? Det är också viktigt att ha förståelse för att 
det inte är något extra jobb, utan tvärtom, det  är något bra som förbättrar verksamheten. 
Arbetet måste initieras uppifrån där man kan peka med hela handen och det är mycket viktigt 
med det politiska stödet från kommunledningsnivå. Det är en kommunal fråga som gäller alla. 
 
Vilka risker prioriteras i ert arbete med risk och säkerhet? 
Varje år tar vi ut vissa områden som prioriteras, till exempel tinnitus, vilket innebär skador på 
grund av höga ljudnivåer. Vi gick ut till skolor och föräldrar och informerade. Ljudnivåer 
uppmättes bland annat på diskotek, idrottshallar och biografer. Det är viktigt att välja ut vissa 
områden, det går inte att greppa över allt på en och samma gång.  
 
Har du sett fördelar i form av ökad säkerhet och trygghet som olika risk- och 
säkerhetsåtgärder medfört? 
Ett bra samarbete med handeln finns inom säkerhetsarbetet. Ett exempel är en 
barnvagnsförsäljare som har varit otroligt engagerad i det här arbetet. Han har börjat titta på 
”Vad säljer jag?” och ”Är det produkter som klarar kravet?”. Det har lett till att han ökat sin 
omsättning då säkerhetsarbetet blir en garant för hans varor. 
 
Barnavårdcentraler har också nått mycket positivt resultat. De gav föräldrarna en checklista 
där man kunde bocka för säkerhetsåtgärder som kunde gälla spis, fönster osv. Det har även 
gjorts en liknande lista hos äldrevården. Utgångspunkten är att alla skador registreras så att 
man kan se vad som orsakade olyckan och vilka åtgärder som behöver vidtas.   
 
Samarbete mellan kommunala förvaltningar 
Hur sker samarbetet i kommunen när det gäller risk- och säkerhetsarbete? 
Utbildningen i Kommunbaserat säkerhetsarbete har lett till ett ökat samarbete mellan 
förvaltningarna. Jag tror även att den breda samverkan, inte bara mellan kommunala 
förvaltningar, utan med till exempel handeln, primärvården och polisen har gjort att vi har 
lyckats. Alla måste dra åt samma håll. 
 
Nya grundutbildningen i skydd mot olyckors kunskapsområde och framtid inom risk- 
och säkerhetsarbete 
Finns det behov av personal med inriktning inom risk och säkerhet som den nya utbildningen 
ger i kommunen? 
Ja, det är jag helt övertygad om och den största effekten kan just bli samverkan över alla 
verksamheter. I viss mån har man väl redan ett bra samarbete i vår kommun mellan 
räddningstjänsten och andra förvaltningar, men visst kan det utvecklas mycket mer, som att 
jobba ute i skolor. Det kan samtidigt bli svårt innan vi når dit, då Räddningstjänstens personal 
är mycket inriktade mot att släcka bränder och nu skall det plötsligt inriktas mot det 
förebyggande arbetet. 
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9.2.2 Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Skövde tillsammans med 

kommunens beredskapssamordnare och riskhanterare 
 
Kommunalt risk- och säkerhetsarbete 
Har ni särskilda riktlinjer som gäller för kommunens arbete med risk och säkerhet? 
För beredskapsbiten följer vi lagen och vi har utarbetat en ledningsplan, vilken är mycket 
genomtänkt. När det sedan gäller den andra biten med en säker och trygg kommun antar vi 
olika planer och vi har en handlingsplan som rör ett antal olika områden, som till exempel 
allergiplan och drogpolitisk handlingsplan. Varje arbetsgrupp jobbar fram en modell och  
antar en plan som sedan ligger ett antal år och det går ut direktiv om styrning. Hur mycket tid 
som sedan ägnas åt det arbetet beror på tidskraft, resurser, engagemang och kunskap.   
 
När det gäller internt arbete med säkerheten har en säkerhetspolicy fastställts. Riktlinjer för 
säkerhetsarbete har skrivits som skall upp till politisk behandling under hösten 2002, vilket är 
lite kött på benen för säkerhetspolicyn. Säkerhetsriktlinjer kommer varje förvaltning sedan att 
behöva utarbetas. Denna verksamhet måste komma längst ut i topparna och arbetet kan ju inte 
styras centralt utan varje förvaltning måste jobba med sina delar.  
 
Säkerhetsmedvetandet är ju viktigt i dagens samhälle. Vi lever ju inte i samma samhälle idag 
som för 20 år sedan, det blir tuffare och hårdare med mer stölder, överfall, vandalisering som 
har skapat ett mer riskfyllt samhälle. Därför måste vi hitta nya vägar för att få ordning i 
kommunen. Det är ju så idag att det finns i princip inga försäkringsgivare. Det är en dålig 
affär att försäkra dagens samhälle. Det är därför som det är så viktigt att jobba för detta idag 
och nå ut längst ut i organisationen. Det kan vara de små sakerna som exempel att bara stänga 
fönstret när man går hem från jobbet, låsa, ha bra belysning och att man tänker i dessa banor. 
Något som också kommer upp under hösten är ansvarsförhållanden, vem som skall ha 
ansvaret centralt och på förvaltningssidan. Det är viktigt att hitta rätt personer, som har 
intresse av säkerhetsarbetet. Policyn och reglerna blir ju instrument och verktyg att följa. Det 
tar ju tid att bygga upp ett fungerande säkerhetsarbete och att få en fungerande organisation, 
men vi är på gång att jobba upp ett säkrare samhälle. 
 
Hur ser organisationen ut i kommunen gällande risk- och säkerhetsfrågor? 
På varje förvaltning skall det finnas en så kallad beredskapsplanerare. Gemensamt möte med 
dem sker cirka en gång per termin och vid övningar kallar vi in alla inblandade, 
förvaltningschefen och beredskapsplaneraren.  
 
Nya grundutbildningen i Skydd mot olyckors kunskapsområde och framtid inom risk- 
och säkerhetsarbete 
Hur tror du att de nya studenternas kompetens kan användas i kommunen och i din 
förvaltning/organisation? 
Vi har inte fått någon information alls om den nya utbildningen. Men om vi tittar på historien 
hur det har utvecklats från brandväsendet till brandkår till räddningstjänst så gäller det ju att 
anpassa sig och det gäller ju även brandmannens arbetsuppgifter. Att man i framtiden måste 
snegla i ett bredare perspektiv och jobba därefter är ett led  i utvecklingen med den nya 
utbildningen. 
 
Utbildningen är ett positivt steg, eftersom ett vidgat område krävs för tillräcklig kompetens. 
Just inom brandområdet är det ju mycket som utvecklas och förändras, exempelvis 
nybyggnation och det är en utveckling som vi välkomnar.  
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Behovet av samarbete över alla områden är väldigt stort. Det är viktigt att nå ut till speciellt 
unga människor att det är säkerhetstänkandet som är viktigt, man måste börja tidigt genom att 
använda personalen på våra olika områden i kommunen. Om en lekman står och pratar om 
risk och säkerhet blir det inte lika realistiskt, men om en brandman föreläser blir det nog mer 
intressant. Brandmän har ju alltid haft hög respekt och barn lyssnar ofta på dem. 
 
 
9.2.3 Intervju med utvecklingsledare vid Räddningsverkets nationella 

skadeförebyggande program  
 
Definition på risk och säkerhet 
Risk: Det är en intressant fråga och vi har diskuterat i nationella skadeprogrammet att man 
borde hitta en definition på begreppet så att man tänker utifrån ett gemensamt begrepp. Risk 
för mig är ett hot, ett hot mot hälsa, ett hot mot trygghet. Sen kan jag även tänka mig att när 
man var yngre kunde ju en risk vara positivt och spännande, att ta en risk. En risk kan vara att 
cykla utan cykelhjälm, att ett brunnslock inte ligger på, för äldre kan en risk vara att gå ut på 
kvällen, vilket är en mer känslomässig risk och en otrygghet. 
 
Säkerhet: Säkerhet är fyrkantigt, exempelvis att man kan sätta på sig skydd, sätta upp staket, 
medan trygghet är mer mjukt, något välmående, en psykologisk grej. Vi behöver både 
säkerhet och trygghet. 
 
Samarbete mellan kommunala förvaltningar 
På vilket sätt tror du att ett bättre samarbete kan utvecklas inom kommunens 
förvaltningar/organisationer när det gäller risk- och säkerhetsarbete? 
Jag föreslår att man tillsätter ett trygghets- eller säkerhetsråd som någon slags ledningscentral, 
tätt under kommunstyrelsen. Gärna där man både jobbar med kopplingar till riskarbetet med 
riskinventeringar, men även till det breda folkhälsoarbetet med En säker och trygg kommun 
och det brottsförebyggande arbetet.  Det borde då fungera som en samordnare med kompetens 
inom risk och säkerhetsområdet och samordna arbetet i kommunen. Det skall även fungera 
som ett stöd ut i respektive förvaltning. 
 
Nya grundutbildningen i skydd mot olyckors kunskapsområde och framtid inom risk- 
och säkerhetsarbete 
Hur tror du att de nya studenternas kompetens kan användas i kommunen? 
Jag tycker att utbildningen verkar jättebra. Den blivande studenten kan vara alldeles utmärkt 
som en person som håller i organisationen och sitter under kommunstyrelsen samt har 
kopplingar till alla förvaltningar. Studenten kommer ju även att ha fullständig 
brandmannautbildning, men en del av arbetstiden kan väl vara att samordna detta arbete, eller 
vara en av dem som samordnar det. Det är ju tänkt att de skall få det bredare perspektivet på 
samhället. Jag tror att man kan använda dem inom de flesta förvaltningarna med 
säkerhetsarbete. Det är ju en process som kommer att ta tid. Den nya räddningstjänstlagen 
kanske också spelar in då arbetet är tänkt att vidga sig. 
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9.2.4 Telefonintervju med Sven Hammarstedt, Svenska Kommunförbundet 
 
Vad anser du om den nya utbildning i Skydd mot olyckor och vilken nytta tror du att 
kommunerna kan ha av den nya yrkesgruppen?  
Att få en utbildning som är så bred att den tillgodoser samhällets perspektiv mot skydd mot 
olyckor ser jag positivt på. Det är en breddad utbildning mot skydd och säkerhet. Jag hoppas 
det blir en bra bas för näringsliv, offentlig sektor, kommunala förvaltningar och andra 
områden. Att man behåller varumärket Brandman kan vara att låsa fast utbildningen mot som 
det är nu, den kommunal räddningstjänsten. Utbildningen har genom en ökad inriktning mot 
risk och säkerhet i hela samhället en bredare målgrupp för att köpa kompetensen. Vi kan idag 
se att det finns ett ökat intresse inom näringslivet, den offentliga sektorn och inom olika 
kommunala förvaltningar. Utbildningen kommer ju sedan att kunna påbyggas av olika 
vidareutbildningar.  
 
Många räddningstjänster i landet har fått en ny syn på deras verksamhet genom den 
utveckling som sker. En viktig bit är att det behövs bra samordning för att man skall klara 
stora liksom små händelser i kommunen på bästa sett. 
 
Hur tror du att propositionerna/betänkandet som ligger till grund för ny lagstiftning kommer 
påverka kommunens arbete inom risk och säkerhet? 

- Proposition (2001/02:158) om samhällets säkerhet och beredskap 
- Proposition (2001/02:184) om extraordinära händelser i kommun och landsting 
- Betänkandet (SOU 2002:10) Reformerad räddningstjänstlagstiftning  

 
Verkligheten har hjälpt till både genom händelser i omvärlden som översvämningar i mellan 
Europa, terrorism och nationellt i Sverige har vi dragit erfarenheter från Göteborgsbranden, 
översvämningar. Vi kan se en helt annan motivation och insikt till risk och säkerhetsfrågorna i 
kommunerna. Vi kan redan börja skönja ett kommunalt intresse. Kommunförbundet håller 
konferenser om Proposition om extraordinära händelser i kommun och landsting runt om i 
landet, vilka har fått stort intresse från alla sektorer. 
 
Propositionerna och betänkandet pekar på att vi kan se ett mönster mot bättre 
säkerhetstänkande. Proposition om samhällets säkerhet och beredskap är ett verktyg för både 
statliga myndigheter och kommunala verksamheter. Den kompletteras med Proposition om 
extraordinära händelser i kommun och landsting som riktar sig mot det lokal politiska 
ansvaret för att hantera störningar i samhället med en tydlighet mot vad som extraordinära 
händelser kräver. Juridiskt har det förut fallit inom ramen för kommunallagen. 
 
Uppnår konceptet En säker och trygg kommun risk- och säkerhetslagstiftning? 
Konceptet En säker och trygg kommun motsvarar ej vad som räddningstjänstlagen beskriver i 
§ 1-2. En säker och trygg kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv som i dag riktar sig 
enbart mot skydd mot olyckor för människor. 
 
Lagen utgår utifrån kommunens helhetsperspektiv. Det kommunen ansvara kan delas upp på 
tre ben: 

- kommunen som ett företag 
- kommunens roll i det geografiska området, miljö och hälsa, plan- och bygglagen, 

räddningstjänst, förebyggande arbete 
- ansvar för kommunen att vara ledningsorgan för bland annat beredskap och 

krishantering. 
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Brottsförebyggande är något som kommunen inte har det övergripande ansvaret för utan det 
har staten. Men kommunen har givetvis ett ansvar. Det samma gäller folkhälsoperspektivet 
som landstinget ansvarar för. Det är viktigt att kommunpolitikerna har en bild över vad de 
ansvarar för och att det för ett helhetsperspektiv gör vad som är bäst för kommunen. Det finns 
ju även frivilliga organisationer som till exempel Livräddningsförbundet och alla tycker ju att 
deras område är det viktigaste. Varför är det då bara 14 kommunen som är En säker och trygg 
kommun? Till viss del kan det nog bero på eldsjälar som drivit det i kommunerna. Vi kan inte 
se En säker och trygg kommun som ett fullständigt verktyg. Det viktigaste är att 
kommunledningen sätter kommunen i centrum. De finns många olika områden att arbeta med 
i en kommun inom området skydd mot olyckor, exempelvis folkhälsa, brottsförebyggande, 
brandsäkerhet, och det är då viktigt att få ett helhetsperspektiv för kommunen. 
 

9.3 Svar på frågeformulär 
Resultatet från frågeformulären i de två kommunerna som studerats har slagits ihop för att få 
ett helhetsperspektiv. Frågeformuläret har delats in i följande områden: 
 

• Definition på risk och säkerhet 
• Kommunalt risk- och säkerhetsarbete 
• Samarbete mellan kommunala förvaltningar 
• Nya grundutbildningen i Skydd mot olyckors kunskapsområde och framtid inom risk- 

och säkerhetsarbete 
• Juridiska aspekter på arbete med risk och säkerhet 

 
Definitioner på risk och säkerhet 
URisk 
Många av respondenterna definierar risk som sannolikheten för att en negativ händelse 
inträffar, som skador på människa, egendom och miljö eller ekonomisk skada. En av 
respondenterna ser det som en kombination av sannolikheten för att en negativ händelse 
inträffar med den konsekvens som den ger. Ett annat definition av risk är händelser i 
samhällets som vandalisering, skador, olyckor, naturkatastrofer, stöld och arbetsskador.  
 
En respondent beskriver risk som attityder och beteende hos invånarna inom kommunen. De 
fysiska faktorerna kommer i andra hand och skall upptäckas och minimeras, men kan alla 
begränsas genom rätt beteende.  
 
Ett fåtal tycker att begreppet är svårdefinierat, och en respondent har ingen definition på risk. 
Tre respondenter har ej svarat på frågan. 
 
USäkerhet 
Definitionen av säkerhet gav många olika svar. Några menar att säkerhet är att ha kontroll och 
att man förebygger de negativa händelserna. Andra menar att säkerhet uppstår när insatser 
utförs i enlighet med förvaltningens lagstiftning. 
 
En beskrivning på säkerhet förklarades på följande sätt: Säkerhet framkallas när personalen 
är medveten om de risker som föreligger och förebyggande åtgärder vidtas. Verksamheter 
skall även fungera så störningsfritt som möjligt, människor skall inte utsättas för onödigt 
lidande och allmännyttiga verksamheter skall inte komma till skada. 
 
En respondent har ingen definition på säkerhet och tre respondenter har ej svarat på frågan. 
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UHur arbetar enheterna med internt skydd och skydd mot olyckor?U 

Många av respondenterna beskriver sin risk- och säkerhetsverksamhet genom följande 
punkter: 

• en informell riskhanteringsgrupp med förvaltningsrepresentanter 
• kontinuerlig besiktning av anläggningar 
• genomför brand- och utrymningsövningar, har utrymningsplaner 
• internkontroll och skyddsronder på arbetsplatsen 
• beredskapsplanering 
• hyr endast ut lokaler som räddningstjänsten godkänt för ändamålet 
• representant i arbetet med en säker och trygg kommun 
• stöldskydd och larm 

 
Räddningstjänstens arbete beskrivs av en av respondenterna på följande sätt: 

• Myndighetsutövningar inom området brand  
-     brandsyn 
- tillsyn brandfarlig vara  
 

• Utbildning inom brandskydd   
-    extern utbildning mot företag och kommun 
- extern utbildning transport 
- kurser i heta arbeten 
- utbildning för femte klassare 
- i viss mån förstahjälpen utbildning  

 
UHur ser organisationen ut gällande risk- och säkerhetsarbete? U 

Kommunens riskhanteringsgrupp rapporterar till kommunstyrelsen. Gruppens medlemmar 
initierar därefter åtgärder direkt till egen förvaltning. 
 
Många svarar att förvaltningsledningen och avdelnings-/sektors-/enhetschefer har 
verksamhetsansvaret. Inom förvaltningens centrala administration finns resurspersoner för 
beredskapsfrågor/arbetsmiljö/kvalitetssäkring. 
 
Enligt en av respondenterna för räddningstjänsten har de inte inom organisationen en speciell 
struktur för risk och säkerhetsfrågor. Organisationen mot kund delas däremot in i tre 
avdelningar; olycksförebyggande, skadebegränsande och teknisk avdelning. 
 
En respondent anger att det inte finns någon organisation i dennes förvaltning inriktad mot 
risk och säkerhet. Två respondenter har ej svarat på frågan. 
 
UVem jobbar med risk- och säkerhetsfrågor på de olika enheterna? 
I kommunledningen är det kanslichefen,/beredskapsplaneraren/säkerhetssamordnaren samt 
beredningsgrupp/riskhanteringsgrupp som jobbar med risk- och säkerhetsfrågorna. 
 
Förvaltningschefen arbetar med de övergripande risk- och säkerhetsfrågor på de olika 
förvaltningarna tillsammans med respektive enhets-/sektions-/avdelningschefer är ett 
övergripande svar.  
 
Inom räddningstjänsten är det räddningschef, ställföreträdande räddningschef, brandingenjör, 
brandinspektör, brandmästare och personalchef som jobbar med dessa frågor. 
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UFinns intern utbildning inom förvaltningarna i risk och säkerhet? 
Fem stycken respondenter svarade ja på att förvaltningen har intern utbildning. 
Följande kurser angavs: 

• Brandsäkerhetsutbildning 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Kommunbaserat säkerhetsarbete (se avsnitt 3.5.2) 
• Hjärt- och lungräddning 
• Skydds- och elevskyddsombudskurser 
• Teknisk utrustning, larm, självförsvar 
• Åtta stycken har svarat nej på frågan 

 
UHar kommunen mål för risk och säkerhet som enheterna arbetar efter? 
De olika respondenterna från förvaltningarna och kommunledning gav följande svar när det 
gäller om kommunen har något mål om arbete med risk och säkerhet som de jobbar med: 

• Handlingsprogram för kommunen 
• Beredskapsplan 
• En säker och trygg kommuns koncept, men inget specifikt för varje förvaltning 
• Arbetsmiljöprogram, övergripande och förvaltningsmål 
• Kommunens policy och riktlinjer 
• Nollvision 
• Tre respondenter anser att det inte finns några mål inom kommunen som deras 

förvaltning arbetade för 
• Två vet inte 

 
UVilka är förvaltningarnas mål avseende arbete med risk och säkerhet? 
Enligt en av kommunernas socialförvaltning är svaret att mål antas av socialnämnden för 
samtliga verksamhetsområden. Inom äldreomsorgen är det övergripande målet att tillgodose 
varje individs behov av trygghet. Socialförvaltningens verksamheter är till stor del 
lagreglerade. Räddningstjänstens mål är även de reglerade av lagstiftning, bland annat 
räddningstjänstlagen, miljölagstiftning och arbetarskyddsstyrelsens författning.  
 
En förvaltning anser att det inte inom området finns några politiska mål. De arbetar ändå hela 
tiden liksom andra förvaltningar för att förebygga och minimera alla tänkbara tillbud och 
olyckor, inte minst på arbetsmiljöområdet. I en annan förvaltning är målet att utveckla en god 
arbetsmiljö som kännetecknas av trygghet, omtanke och respekt samt att ha ändamålsenliga 
och inspirerande lokaler och stimulerande och säker utemiljö. Nollvision är även en av 
respondenternas svar. En respondent har ej svarat. 
 
UVilka avgränsningar finns för risk- och säkerhetsarbete?  
Många svarar att avgränsningarna sker inom förvaltningens ansvarsområde. En respondent 
beskriver att avgränsningarna är i huvudsak det som regleras i lagstiftningen. Tre 
respondenter anger i sitt svar att de inte har några avgränsningar när det gäller arbete med risk 
och säkerhet. Tre respondenter har ej svarat. 
 
UFinns det en särskild budget för risk- och säkerhetsarbete? 
Majoriteten av respondenterna svarade att det inte finns någon särskild budget när det gäller 
risk- och säkerhetsarbete. En av förvaltningarna svarade att budgeten inte är specificerad och 
avsätts till de prioriterade verksamheterna med erforderligt belopp. En av kommunerna angav 
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att ett stadsbidrag utdelas till kommunen för beredskapsansvaret, där 70 % går till 
räddningstjänsten och 30 % till stadskansliet 
 
UFöljer enheterna någon verksamhetsplan för risk och säkerhet? 
De svar som framkom på frågan om förvaltningarna har någon verksamhetsplan för risk och 
säkerhet gavs följande svar: 

• Brandsäkerhet i äldreboende och servicelägenheter, utbilda personal i brandsäkerhet, 
beredskapsplan på varje arbetsplats 

• Räddningstjänstplan 
• För internt arbete finns ingen plan 
• Beaktas i budgetarbetet 
• Säkerhetsgrupp  
• Olika planer för olika ämnesområden  
• Fyra respondenter angav att de inte har någon verksamhetsplan när det gäller risk och 

säkerhet, var av en skall utveckla och fördjupa sig i det som framkom under 
utbildningen i Kommunalt säkerhetsarbete (se avsnitt 7.9) 

• En respondent har ej svarat 
 
UArbetar enheterna efter någon utvald metod? 
Bland de förvaltningar och kommunledningar som följer någon utvald metod för arbetet med 
risk och säkerhet framkom följande svar: 

• Inventeringar, skyddsronder, rapporterar skador till tekniska förvaltningen 
• Riskmatris för bedömning av sannolikhet och konsekvens 
• Säkerhetsbesiktningar, information till berörd personal 
• Beredskapsplan, fastställd i fullmäktige 
• Regelbunden utvärdering 
• Cirka hälften av respondenterna svarar att de inte följer någon utvald metod och en 

respondent vet ej 
 
UArbetar enheterna efter någon egen metod? 
När det gäller frågan om förvaltningarna och kommunledningen följer någon egen metod 
anges följande svar från några förvaltningar och kommunledningar: 

• Kommunens policy och riktlinjer 
• Tackla problemen när de uppstår 
• Planer är framställda på respektive avdelning, ingen enhetlig metod 
• Fyra respondenter svarar att de inte jobbar efter någon egen metod  
• Tre vet ej 

 
UVilka risker prioriteras? 
De risker som prioriteras i kommunerna är olika för de olika förvaltningar och en 
sammanställning av svaren är följande: 

• I beredskapsplanen utgår man från de troligaste olycksfallsriskerna: elavbrott, 
snöoväder, olycka med farligt gods, svårare olycka med buss/tåg 

• Personalens och allmänhetens fysiska säkerhet, därnäst psykiska säkerhet 
• Kostnad-nytta 
• Upprätta säkra insatser på områden där brister/risker upptäcks, på vissa områden kan 

det handla om kostand-nytta-analys 
• Stöld/inbrott, brand, skadegörelse, personsäkerhet 
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• Två respondenter har ej svarat och en respondent anger att inget finns dokumenterat 
ännu 

 
UHar fördelar i form av ökad säkerhet och trygghet medförts av olika  risk- och 
säkerhetsåtgärder? 
Alla förvaltningar och kommunledningen har sett fördelar i form av ökad säkerhet som olika 
risk- och säkerhetsåtgärder har medfört. Ett ökat säkerhetsmedvetande och förebyggande 
arbete bland de anställda är en del av de fördelar det initierat till. 
 
UFinns det en säkerhets/beredskapsansvarig på förvaltningarna? 
På majoriteten av förvaltningarna finns det en säkerhets- eller beredskapsansvarig, med 
undantag av två förvaltningar. På en del av förvaltningarna är varje enhetschef säkerhets- eller 
beredskapsansvarig.   
 
UHur bedömer enheterna sitt eget arbete med risk och säkerhet? 
Skattningsskala: 
1  Inget alls 
2  I ganska låg grad 
3  I ganska hög grad 
4  I mycket hög grad 
 

Enheternas bedömning av sitt eget risk- och säkerhetsarbete
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Figur 9.1 Bedömning gjord för de olika enheterna i vilken grad de själva upplever sig arbeta med risk- och 
säkerhetsarbete. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har dock inte svarat på frågan då det är en nystartad 
förvaltning och fysisk planering saknar respondent. Detta resulterar i de två tomma rutorna i figuren. 
 
UHur bedömer enheterna andra enheters arbete med risk och säkerhet? 
Skattningsskala: 
1  Inget alls 
2  I ganska låg grad 
3  I ganska hög grad 
4  I mycket hög grad 
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Bedömning av andras risk- och säkerhetsarbete
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Figur 9.2 Bedömning gjord av respondenterna beträffande hur mycket de anser att de andra enheterna arbetar 
med risk och säkerhet. 
 
Samarbete mellan kommunala förvaltningar 
UFinns det hinder och brister i kommunikationen mellan enheterna? 
En sammanfattning av svaren på denna fråga är följande: 

• Avsaknad av gemensamt mål 
• Otydliga ansvarsgränser, främst mot kommunstyrelsen 
• Olika utgångspunkter 
• Ointresse 
• Bristande intresse från kommunledningen 
• Revirtänkande 
• Olika förvaltningsstruktur och klimat 
• Resurstillgänglighet  
• Tre svar anger att det inte finns några hinder 

 
UHur upplever respondenterna att samarbetet avseende risk och säkerhet är med de andra 
enheterna?U  
Skattningsskala: 
1  Inte alls 
2  I ganska låg grad 
3  I ganska hög grad 
4  I mycket hög grad 
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Figur 9.3 Bedömning av respondenterna hur de upplever att samarbetet är med de andra enheterna. 
 
Bör ett bättre samarbete ske mellan förvaltningar? 
Majoriteten av respondenterna anser att ett bättre samarbete bör ske mellan förvaltningarna 
för att uppnå ett effektivare och bättre arbete med risk och säkerhet i kommunen samt att få 
förståelse för andras verksamheter. Endast en respondent anser att det inte behövdes och en 
vet inte.  
 
Hur kan ett bättre samarbete utvecklas inom kommunens enheter när det gäller risk- och 
säkerhetsarbete? 
En sammanfattning av svaren på frågan ger följande punkter. 
 
Målsättning  

- Gemensamma mål för risk- och säkerhetsarbete bör finnas i kommunen. Det är viktigt 
att målsättningarna är mätbara.  

- En målsättning för risk- och säkerhetsarbete bör finnas på varje enskild förvaltning i 
kommunen. 

- Tydligare organisationsstrukturer bör tas fram. 
 
Samverkan mellan förvaltningar 

- Det bör ställas krav på samarbete mellan varje enskild förvaltning i kommunen och 
övriga verksamheter när det gäller risk- och säkerhetsarbete. 

- En samverkansgrupp med representanter för varje förvaltning och övriga verksamheter 
bör instiftas. Någon förvaltning/representant utses som sammankallande för gruppen.  

- Samordning av kompetens från alla kommunala nivåer bör genomföras. 
- Alla förvaltningarna måste jobba i ett bredare perspektiv, framför allt räddningstjänst, 

polis, socialtjänst och sjukvård måste arbeta betydligt närmare varandra. 
 
Kommunledning och politisk nivå 

- Hårdare styrning och uppföljning skall ske från den politiska beslutsnivån. 
- Generationsbyte på förvaltningschefsnivå. 
- Förvaltningsledningen måste höja prioriteten på risk- och säkerhetsarbete. 
- Det är viktigt att kommunledningen tar första steget. 
- Krav på resurser och kompetens inom risk och säkerhet måste ställas inom alla 

verksamheter. 
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Ekonomiska resurser 
- Kommunledningen bör lämna ett reellt projektuppdrag till kommunens verksamheter 

samt avdela ekonomiska resurser som kan användas i avtalet för säkerhetsarbetet. En 
variant vore att vika X % av driftsbudgeten för säkerhetshöjande arbete. 

 
Genomförande av 

- Riskanalyser 
- Handlingsplan 
- Uppföljning 
- Utbildningar, vilket bidrar till riskmedvetandet bland de anställda 

 
Juridiska aspekter på arbete med risk och säkerhet  
Kommentar: När enkätundersökningen genomfördes fanns Proposition (SFS 2001/02:184) om 
extraordinära händelser i kommun och landsting som är bakgrunden till dagens Lag (SFS 
2002:833)  om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Lagen trädde i 
kraft den 1 januari 2003. Det samma gäller dåvarande Proposition (SFS 2001/02:158) 
samhällets säkerhet och beredskap vilken är utgångspunkt till Förordning (SFS 2002:472) om 
åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap samt Förordning (SFS 2002:518) 
med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten Dessa två lagar trädde i kraft den 1 juli 2002. 
för mer information se kapitel 3. 
 
UVilken  kännedom har enheterna om följande propositioner och betänkande som ligger till 
grund för ny lagstiftning? 
Proposition om extraordinära händelser i kommun och landsting 
Proposition samhällets säkerhet och beredskap  
Betänkandet (SOU 2002:10) Reformerad räddningstjänstlagstiftning som är grunden till 
förslag till Lag om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser 
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Figur 9.4 Enheternas kännedom om propositioner och betänkande.  
 
En sammanfattning av respondenternas svar för betänkandet (SOU 2002:10) Reformerad 
räddningstjänstlagstiftning och hur den kan påverka deras arbete med risk och säkerhet är 
följande: 

• Ökat förebyggande arbete. 
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• I mycket stor omfattning eftersom det är den lag som styr större delen av 
räddningstjänstens externa arbete. Innehållsmässigt så är det i och för sig inte så 
stor skillnad mot räddningstjänstlagen, men visst kommer det att bli förändringar, 
inte minst inom utbildningsdelen. 

• Förhoppningsvis kommer den att öka medvetenheten, bidra till större entusiasm 
och ge en tydligare organisation inom kommunen och förvaltningarna, de kommer 
dock inte påverka den interna säkerheten. 

• Tre respondenter svarar att de inte vet och två har inte svarat på frågan. 
 
UHur propositionerna/betänkandet kommer att påverka arbetet inom risk och säkerhet? 
En sammanfattning av respondenternas svar för propositionen Extraordinära händelser i 
kommun och landsting och hur den kan påverka deras arbete med risk och säkerhet är 
följande: 

• Krisledningsnämnd inrättas i kommunen, vilken kan överta ansvar från en annan 
nämnd vid extraordinära händelser.  

• Ökad beredskap politiskt och organisatoriskt. 
• Förhoppningsvis kommer den att öka medvetenheten, bidra till större entusiasm 

och ge en tydligare organisation inom kommunen och förvaltningarna, de kommer 
dock inte påverka den interna säkerheten. 

 
En sammanfattning av respondenternas svar för propositionen Samhällets säkerhet och 
beredskap och hur den kan påverka deras arbete med risk och säkerhet är följande: 
 

• Bidrar till ett ökat kommunalt ansvar. 
• Risk och sårbarhet skall säkerställas på så nära nivå som möjligt. 
• Ökad beredskap organisatoriskt. 
• Utgår från att kommunledningen anger ansvarsområden för respektive förvaltning. 
• Förhoppningsvis kommer den att öka medvetenheten, bidra till större entusiasm 

och ge en tydligare organisation inom kommunen och förvaltningarna, de kommer 
dock inte påverka den interna säkerheten. 

 



Resultat 
 
Nya utbildningen i Skydd mot olyckor 
Vilken information har enheterna fått om den nya utbildningen? 
Resultatet på denna fråga framgår ur figur 9.5. En klar majoritet anser att de inte fått någon 
information alls eller att de fått information i ganska låg grad. 
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Figur 9.5 Figuren beskriver i hur stor grad enheterna anser att de har fått information om  
den nya utbildningen i Skydd mot olyckor. 
 
Vilken nytta kan de olika enheterna ha av de nya studenternas kompetens? 

- Systematisera och styra upp risk- och säkerhetsarbete samt i förlängningen även ingå i 
översiktsplaneringen där det erfordras personal med relevant utbildning. 

- Centralt placerade i kommunledningen som säkerhetschefer/samordnare. 
- Kompetensen saknas idag och vi behöver den för att utveckla vårt arbete inom risk- 

och säkerhetsområdet. 
- Kommunens ansvar för att förebygga olyckor måste vidgas, därmed även 

räddningstjänstens. Räddningstjänsten måste våga profilera sig på säkerhetsfrågor i 
samhället. Det håller inte att bara komma när olyckan redan har hänt, då är skadan 
redan skedd och det som kan räddas har mindre värde än värdet av att förebygga 
olyckan helt. 

- Konsult/informatör/utbildare av personal inom socialförvaltningen. 
- Praktiskt och konkret med analyser av risker, handlingsplaner, utvärderingar 
- I kommunen för ökad fokusering på det förebyggande arbete inom vissa 

förvaltningsområden och inom förvaltningarna som resurspersoner. 
- Att kunna bedöma och ge förslag till åtgärder för andra risker än brand och 

utrymningsrisker som idag. 
- I stor omfattning under förutsättning att man får en omorganisation av 

räddningstjänsten så att större resurser satsas på förebyggande åtgärder och mindre på 
den operativa sidan.  

- Brandmannen får större roll i det säkerhetsförebyggande arbetet. Problemen blir hur 
det praktiskt skall gå till med deras arbetstider. 

- Kan vara bra för oss genom att räddningstjänsten har kompetensen. 
 
Finns det behov av personal som den nya utbildningen ger i de olika enheterna?   
Knappt hälften av respondenterna anser att det finns ett behov av personal med inriktningen 
risk och säkerhet som den nya utbildningen ger inom deras verksamhet. Majoriteten av 
kommunledningens svar är att behovet finns och likaså tyckte de två räddningstjänsterna. 
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Tre förvaltningsrespondenter svarar att det inte finns behov av den nya utbildningen hos dem, 
det är Socialförvaltningen i båda kommunerna och en respondent från Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Två av respondenter vet ej och två har inte svarat på frågan.  
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10 Diskussion 

10.1 Kapitelinnehåll 
I detta kapitel beskrivs först bakgrunden och syfte med den diskussion som sedan följer. 
Diskussion görs med avseende på litteratur- och informationssökning, resultat från intervjuer 
och svarsformulär och deltagande i konferenser samt möten inom området. 
 

10.2 Bakgrund och syfte 
Dagens kommuner och samhället i stort står i dag inför en ny risk- och sårbarhetsbild, där ett 
nytt risk- och säkerhetstänkande behövs. En ny säkerhetsstruktur i Sverige håller på att byggas 
upp, bland annat har nya lagar trätt i kraft eller är på väg inom området och en ny utbildning i 
skydd mot olyckor startar hösten 2003. För att få ett säkrare samhälle krävs ett samarbete 
mellan samhällets olika aktörer för att gemensamt minska riskerna och sårbarheten samt att 
öka hanteringen av olyckor och kriser när de inträffar. Den ökande risk- och sårbarhetsbilden i 
samhället kräver även ett ökat behov av personal med kunskap inom området risk och 
säkerhet. Personalens inriktning kan vara att kartlägga, planera, organisera, utbilda och 
informera för att skydda samhället eller lindra skadorna av risker och hot.  
 
Genom att undersöka hur kommuner arbetar med risk- och säkerhetsfrågor idag och hur 
samarbetet sker mellan olika förvaltningar kan man få en bättre förståelse för hur 
arbetsprocessen fortlöper. Säkerhetsarbete drivs idag framåt av bland annat juridiska och 
utbildningsmässiga förändringar. För att dessa förändringar ska kunna omsättas på ett adekvat 
sätt till ett förbättrat säkerhetsarbete är det viktigt undersöka behovet och inställningen i olika 
förvaltningar till den nya grundutbildningen i Skydd mot olyckor samt utbildnings 
kunskapsområde och framtida arbetsuppgifter. Det är viktigt för att kunna integrera dessa 
framåtdrivande krafter i den befintliga organisationen och på ett optimalt sätt kunna tillgodose 
sig förändringarna.  
 

10.3 Begränsningar och metoder 
Projektet har begränsats till att endast studera två kommuner då arbetstiden är begränsad till 
20 veckor. Kommunerna valdes av praktiska skäl och det främsta skälet var tillgänglighet 
under den relativt korta tidsrymd som projektet har haft till sitt förfogande. Det skulle vara 
möjligt att relativt snabbt nå ut till kommunerna. Detta har inneburit begränsningar i 
kommunernas geografiska spridning. Båda kommunerna är utnämnda som En säker och trygg 
kommun, vilket jag ser som positivt då de redan kommit långt med sitt säkerhetsarbete. När 
det gäller de studerade kommunernas storlek är Falköping en liten kommun och Skövde en 
medelstor kommun. För att få bästa resultat kanske även en stor stad skulle ha varit med i 
undersökningen, då bland annat komplexiteten och antalet aktörer spelar en stor roll speciellt 
när det gäller samarbetet. Kommunerna i Sverige har olika förutsättningar och ambitionsnivå 
vilket leder till att de har nått olika långt med risk- och säkerhetsarbete och man kan inte 
generellt sett säga att så här är det.  
 
För intervjuerna användes ett halvstrukturerat intervjuformulär där fastställda frågor ställs 
samtidigt som det finns möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun beroende på vad som 
framkommer av respondentens svar. Detta ger utrymme för djupare och mer specifik kunskap.  
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Enkätundersökningen bygger på ett riktat urval. Vid en mer omfattande undersökning borde 
det vara möjligt att göra ett slumpmässigt urval från hela den kommunala organisationen, det 
har dock inte varit möjligt utifrån förutsättningarna för den här studien. Svarsfrekvensen av 
respondenterna i Falköping var 67 % och i Skövde 50 %. Den erhållna andelen svar får anses 
acceptabel dels mot den svarsfrekvens som man vanligen får beträffande postenkäter och dels 
med hänsyn till att frågeformuläret var synnerligen omfattande med avseende på öppna 
frågor. Två förvaltningar skickade svar att de hade tidsbrist och kunde därför inte svara på 
frågeformuläret. Att svarsfrekvensen i Falköping var högre än i Skövde kan delvis bero på att 
de under våren genomgått kursen Kommunbaserat säkerhetsarbete (se avsnitt 7.9) och kände 
sig säkra och insatta i frågorna som ställdes. En intressant respondent som saknas i arbetet är 
försäkringsbolagen. Är de villiga att betala för att få en säkrare kommun? En annan relevant 
fråga är om det finns några ekonomiska krav på framtidens riskanalyser och 
handlingsprogram?  
 

10.4 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet av detta arbete diskuteras två större delområden, vilka bygger på 
litteraturstudie, intervjuer, enkätundersökning, deltagande på konferenser och möten. Det 
första området som diskuteras är hur kommunens säkerhetsarbete ser ut idag, vilket diskuteras 
under rubrikerna:  
 
Risk- och säkerhetsarbete idag: 

 Definition på risk och säkerhet 
 Sammanfattning av kommunalt risk- och säkerhetsarbete 
 Samarbete mellan kommunala aktörer 

 
För att förstå hur framåtdrivande förändringar kan integreras i det befintliga arbetet och hur 
framtiden kan se ut diskuteras i andra delen, utifrån bakgrundsstudie hur det ser ut idag, nya 
lagar som trätt i kraft eller är på väg inom området samt den nya utbildningen i Skydd mot 
olyckor. Rubrikerna för denna del är följande: 
 
Risk- och säkerhetsarbete i framtiden: 

 Juridiska aspekter på arbete med risk och säkerhet 
 Nya grundutbildningen i skydd mot olyckors kunskapsområde och framtid inom risk- 

och säkerhetsarbete 
 
10.4.1 Risk- och säkerhetsarbete idag 
 
Definition av risk och säkerhet 
Inom risk- och säkerhetsområdet finns det en gedigen flora med definitioner och begrepp. I 
rapportens fjärde kapitel ges förslag på definitioner för ett antal olika centrala begrepp inom 
området. Vissa definitioner har inget korrekt eller felaktigt svar utan svaret är beroende på 
vem som definierar det. I enkätstudien tillfrågades respondenterna vilken definition de har på 
arbetets huvudbegrepp risk och säkerhet, vilket diskuteras i nedanstående text. 
 
USkillnad i definitionen på begreppen risk och säkerhet  
Ur frågeformuläret på frågan hur begreppen risk och säkerhet definieras framgår att det är två 
komplexa begrepp med många olika betydelser. Detta tyder på att det finns en heterogenitet 
mellan enheternas/individernas betydelse av begreppen och att det inte finns något gemensamt 
svar på frågan. Att anmärka är att det för båda definitionerna var ett flertal respondenter som 
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inte hade svarat, vilket troligtvis tyder på att osäkerhet finns i begreppens betydelse. 
Uppfattningar vad en risk är beror i hög grad på hur riskproblemen formuleras. Dessutom är 
det klart att de faktorer som uppfattas som relevanta för att betrakta och hantera en risk beror 
på vilka beslut som personerna i frågan skall fatta (Hale, 1987). Allmänt är den enskildes 
begreppsuppfattning beroende av det sammanhang som det görs i.  
 
Att olika enheter och individer i en kommun har skilda definitioner och uppfattningar om risk 
och säkerhet kan ibland vara till en fördel eftersom ett bredare perspektiv på begreppen fångas 
upp. Men för att få kommunens olika aktörer att sträva efter samma håll i säkerhetsarbetet och 
samtidigt förhindra missuppfattningar är det viktigt att en gemensam syn på begreppen 
definieras. Detta kan exempelvis göras av säkerhetsgruppen, där representanter finns från de 
olika verksamheterna i kommunen. Det finns en gedigen flora av begrepp inom arbetet med 
risk och säkerhet, exempelvis riskhantering, robusthet och sårbarhet. Exempel på definitioner 
för ett antal olika begrepp beskrivs i kapitel fyra. 
 
Sammanfattning av kommunalt risk- och säkerhetsarbete   
I takt med den industriella och tekniska utvecklingen har samhället blivit alltmer komplext 
och storskaligt. Sårbarheten i vårt samhälle ökar i takt med utvecklingen och därmed också 
osäkerheten. I samma takt ökar behovet av kunskap om vilka risker vi utsätter oss för samt 
hur dessa risker skall kontrolleras och värderas. För att få ett säkrare samhälle krävs att 
samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål. Genom att undersöka hur 
kommuner arbetar med risk- och säkerhetsfrågor idag och hur samarbetet sker mellan olika 
förvaltningar kan man få en bättre förståelse för hur arbetsprocessen fortlöper. 
 
Olika enheters arbete med kommunala risk- och säkerhetsfrågor idag  
Från enkätstudien framkommer (figur 9.2) att förvaltningarna bedömer att räddningstjänsten 
arbetar mest med risk- och säkerhetsfrågor. Detta stämmer bra överens med Lajksjös (1998) 
studie Beslutsfattande i risk- och säkerhetsfrågor, enkätstudie i 36 kommuner, som gav 
samma resultat. Detta beror i hög grad på att räddningstjänsten arbetar aktivt ute i de olika 
förvaltningarna med tillsyn av olika slag, utrymningsplanering, utbildning, med mera. De 
övriga förvaltningarnas arbete med säkerhet syns inte i samma grad som räddningstjänstens. 
Näst efter räddningstjänsten bedömes från förvaltningarnas synpunkt, beredskapsplaneraren 
och därefter kommunledningen, vilka båda bedömes arbeta i ganska hög grad med risk- och 
säkerhetsfrågor. Övriga förvaltningar anses arbeta med risk och säkerhet i ganska låg grad. 
Socialförvaltning ligger bland de högsta av de övriga förvaltningarna, vilket är intressant då 
Lajksjös studie fick det omvända resultatet, nämligen att förvaltningarna ansåg att 
socialförvaltningen arbetade minst med risk- och säkerhetsfrågor. Resultatet i denna rapport 
stämmer bra överens med verkligheten då socialstyrelsen arbetar en hel del med risk- och 
säkerhetsfrågor inom socialtjänstens ram, som till exempel omsorg om och psykiskt 
omhändertagande av barn i utsatta situationer, säkerhetsproblematik för den egna personalen, 
strategier för att förebygga hot- och våldssituationer och omhändertagande av drabbad 
personal. De två förvaltningar med lägst resultat i bedömningarna är Förvaltningen för 
arbetsmarknadsfrågor och Kultur- och fritidskontoret. Kompetens och arbetslivsförvaltningen 
i Falköping är en ny förvaltning sedan 2002, vilket kan vara anledningen till de andra 
förvaltningarnas syn på dess ringa arbete med risk- och säkerhetsfrågor. Arbetsuppgifterna har 
de första månaderna framför allt handlat om att föra samman olika verksamheter till en 
förvaltning, det vill säga budget, organisation, personal och ombyggnad. Parallellt med detta 
bedrivs ett arbete med internkontroll av arbetsmiljön där risk och säkerhetsfrågor kommer in, 
arbetet har dock inte kommit så långt. Kultur och fritidsnämndens låga resultat kan vara ett 
tecken på olika värderingar och perspektiv på risk och säkerhet mellan olika förvaltningar. I 
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en av kommunerna bedömer fritidskontoret sitt eget arbete med risk och säkerhet till att de 
arbetar med det i mycket hög grad (se figur 9.1).  
 
När det gäller frågan hur de olika kommunala enheterna bedömer sig själva är det i 
genomsnitt högre än de andras bedömning av dem (se figur 9.1 och 9.2). Det kan bero på 
olikheter beträffande riskbegrepp, olikheter i perspektiv som anläggs på risk- och 
säkerhetsarbete samt olikheter i vem som arbetar med risk och säkerhet. Tekniska 
förvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen och beredskapssamordnaren bedömer sin egen 
verksamhets risk- och säkerhetsarbete till mycket hög nivå. Enligt kommunledningens 
bedömning är tekniska förvaltningen näst efter räddningstjänsten den förvaltning som arbetar 
mest med risk och säkerhet. Räddningstjänsten bedömer sitt eget arbete med risk och säkerhet 
till relativt lågt i omfattning i jämförelse med den höga bedömning som övriga förvaltningar 
och kommunledning anser om deras arbete. Kommunstyrelsen bedömer även sitt arbete med 
risk och säkerhet till att ske i ganska låg grad. 
 
UFördelning och samverkan mellan ansvarsområden för säkerhetsaktörer  
Från intervjuer, enkätstudier samt litteraturstudier kan en övergripande sammanställning över 
aktörer och deras ansvarsområden, samt deras samverkan sammanställas, se figur 10.1. 
 

 
Figur 10.1 Organisatorisk bild över aktörer i kommunalt risk- och säkerhetsarbete. 
 
Från bilden kan man utläsa behövliga aktörer för ett fungerande risk- och säkerhetsarbete i en 
kommun. Nedan beskrivs aktörernas ansvarsområden samt interaktionen mellan aktörerna och 
ansvarsområdena. 
 

 Politiska ledningen tillsammans med förvaltningsledningarna bör formulera kommunens 
policy för säkerhet och målsättning för de olika förvaltningarna. Det är viktigt att 
kommunledningen tar första steget och sporrar förvaltningarna att komma igång. 
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Kommunledningen bör ställa krav på förvaltningarnas kompetens och resurser. En budget 
bör sättas upp för säkerhetsarbetet. 

 Det övergripande ansvaret för ledning, styrning och genomförande av säkerhetsarbetet har 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bör utföra kontinuerlig tillsyn och rådgivning. 

 En säkerhetsgrupp bör finnas direkt under kommunstyrelsen med företrädare från samtliga 
kommunala verksamhetsområden, även de kommunala bolagen och eventuellt även 
polisen samt frivilliga organisationer. Gruppens uppgift kan exempelvis vara att: 

 Samordna kommunens säkerhetsarbete. 
 Ge råd och stöd till verksamheterna. Svara för att erbjuda erforderlig utbildning, 

information och rådgivning till invånare och personal. 
 Sätta upp tydliga ansvarsgränser. 
 Bistå verksamheterna med hög sakkunskap inom området och för att undvika 

missförstånd, definiera olika centrala begrepp. 
 Aktivt stödja verksamheterna med framtagandet av riskanalyser och 

handlingsprogram, exempelvis med hjälp av Verksamhetsanalys och 
säkerhetssamordning (se avsnitt 7.3). 

 Ge kommunstyrelsen förslag till mål och budget för säkerhetsarbetet. Följa upp 
mål och budget för säkerhetsarbetet. 

 Ge förslag till försäkringsstrategi. 
 Följa upp effekterna av vidtagna åtgärder. 
 Understödja utbyte av kompetens. 

 Samordningen av säkerhetsgruppens arbete kan ske av en person, säkerhetssamordnare 
(alternativ benämning beredskapssamordnare). Säkerhetssamordnaren bör vara 
sammankallande i säkerhetsgruppen och ansvarar för att den verksamhet som beslutas av 
gruppen genomförs. Samordnarens uppgift är även att påtala felaktigheter, vidarebefordra 
information, ge förslag till åtgärder, anlita entreprenörer, kontrollera och följa upp, anmäla 
till berörd nämnd eller kommunstyrelse, ansvara för nycklar eller viss egendom, se till att 
larmanordningar fungerar och att bevakningsföretag anlitas m.m.   

 Varje förvaltning måste skapa goda säkerhetsrutiner inom sin verksamhet. De bör ha en 
säkerhetsansvarig som ansvarar för att till exempel arbetsmiljön och brandsäkerheten är 
god och att det finns en fungerande incidentrapportering. De skall också förmedla 
kommunens säkerhetspolicy till de anställda. 

 Alla anställda och invånare bör verka för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde och 
i kommunen i stort. 

 
UModeller och hjälpmedel 
Samhällets och olika kommuners arbete med risk och säkerhet kan utföras på många olika 
sätta. I kapitel sju presenteras ett urval befintliga modeller och hjälpmedel som en kommun 
kan använda sig av för att förebygga skador och utforma en säkrare kommun. De olika 
modellerna och hjälpmedlen används i varierande omfattning beroende på vilken kommun det 
gäller. För att få igång ett välfungerande säkerhetsarbete i dagens kommuner tror jag att de 
gjorda modellerna och hjälpmedlen är utomordentliga verktyg, där vissa kompletterar 
varandra och andra är snarlika. De kan bidra till en ökad riskmedvetenhet och kunskap hos 
kommunens personal och invånare genom till exempel informationsträffar, broschyrer samt 
utbildning. Det är viktigt att få invånarna att själva bli medvetna om vilka risker som finns 
och hur de själva kan förebygga och hantera dem. 
 
En jämförelse kan göras mellan Thörnqvists Mognadstrappa (se avsnitt7.6) och En säker och 
trygg kommun (se avsnitt 7.2). Stegen i Mognadstrappan demonstrerar de steg som 
kommunerna tar då deras kunskaper och förmågor om riskhantering, åtgärder och 
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resultatuppföljning ökar. Innebörden av trappans högsta steg som Thörnqvist kallar den högre 
graden av mognad beskrivs i figur 7.3. Några av dess punkter sammanfaller med de 
indikatorer som skall uppfyllas för att en kommun skall få titeln En säker och trygg kommun. 
Tvärsektoriellt samarbete, förebyggande arbete och utformning av ett program såsom 
handlingsplan eller skadeförebyggande program definieras i de båda koncepten. Åtgärder, 
utvärdering och resultatredovisning är andra punkter som tas upp i både Mognadstrappans 
högsta steg och i En säker och trygg kommun. Skillnaden är att En säker och trygg kommun 
idag riktar sig främst mot folkhälsoproblem med skadeförebyggande åtgärder inom hälso- och 
sjukvården. Thörnqvists rapport är utförd för Räddningsverket, vilket främst har ett 
ansvarsområde som omfattar räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall svara för 
vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom eller i miljön. Viktigt att poängtera är att studien bakom 
Mognadstrappan genomfördes 1997 och är därmed sex år gammal idag. Räddningsverket tog 
sedan 2002 över arbetet med En säker och trygg kommun från FHI, vilket kan medverka till 
att det i framtiden i större grad riktas mot kommunens skydd mot olyckor i stort. 
 
Vid telefonintervju med Sven Hammarstedt (se avsnitt 9.2.4) från Svenska kommunförbundet 
kommenterar han att konceptet En säker och trygg kommun inte motsvarar vad 
räddningstjänstlagen beskiver i § 1-2. En Säker och trygg kommun utgår i dag från ett 
folkhälsoperspektiv som riktar sig enbart mot skydd mot olyckor för människor. Lagen utgår 
utifrån kommunens helhetsperspektiv. Det är viktigt att kommunpolitikerna har en bild över 
vad de ansvarar för och att de har ett helhetsperspektiv för vad som är bäst för kommunen. 
Det är i dag Landstinget som ansvarar för folkhälsan och när det gäller brottsförebyggande har 
staten det huvudsakliga ansvaret. Detta innebär inte att kommunen inte har sitt ansvar, utan att 
det kanske bara är en bit av alla delar som kommunen skall ta hänsyn till vid förbättrad 
säkerhet och trygghet. Efter intervjuer och litteraturstudie tycker jag att konceptet En Säker 
och trygg kommun är en bra modell för arbetet med risk och säkerhet i en kommun men att det 
måste kompletteras av andra delar för att täcka ett helhetsperspektiv för kommunen. 
 
Verksamhetsanalys och säkerhetssamordning (se avsnitt 7.3) är ett annat verktyg som strävar 
efter ett säkrare samhälle. Det som är specifikt med denna modell är att den utgår från 
verksamheten och konsekvenserna för dess mål och fortlevnad. Dessutom behandlar modellen 
verksamheten i detalj och ledningens agerande. Modellen bygger på scenarioteknik vilket ger 
en enhetlig och systematisk bearbetning med konsekventa bedömningar. Bra underlag för 
prioritering och genomförande ges med hjälp av Verksamhetsanalys och 
säkerhetssamordning. Det finns dock en risk att det finns alltför många risker inom 
verksamheten att studera. Detta kan resultera i att något scenario uteblir eller att processen blir 
mycket tidskrävande. För att komma ifrån detta problem är ett förslag att exempelvis en 
grovanalys först geomförs på verksamheten för att få fram de största riskerna, vilka sedan kan 
analyseras med hjälp av Verksamhetsanalys och säkerhetssamordning.  
 
Det är viktigt att kommuner förebygger olyckor med hjälp av exempelvis beskrivna modeller 
och hjälpmedel i kapitel sju. Allt går dock inte att eliminera och därför är det viktigt att 
genomföra olika övningar och spel med representanter från kommunens olika verksamheter 
för att vara redo när en olycka eller kris inträffar. Exempelvis kan man använda sig av Aktörer 
i risklandskapet – ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna stadslandskap (se 
avsnitt 7.10) som är ett bra hjälpmedel för förståelse för andra verksamheters arbete och för 
ett ökat tvärsektoriellt samarbete. I de två studerade kommunerna utför de större kommunala 
krisövningar med ett intervall på cirka två år. 
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En annan viktig verksamhet för en kommun är brottsförebyggande arbete (se avsnitt 7.11). 
Brottsförebyggande arbete är en angelägenhet för samhällets alla aktörer för att få ett säkrare 
samhälle. Ett sätt är att kommuner arbetar aktivt med attityder och beteenden hos prioriterade 
målgrupper. Anlagda bränder är en av de främsta orsakerna för bränder idag och det är i 
många fall ungdomar som utför dåden. Genom att följa upp brotten och jobba med de barn 
och ungdomar som ligger i riskzonen för att utföra olagliga handlingar kan kanske brotten 
reduceras. Exempelvis kan det vara att ge dem förståelse för brandmannens yrke, brandens 
egenskaper och effekter. Ett annat sätt att förebygga risker och brott är att kommunen till 
exempel ansluter sig till Folkhälsoinstitutets nationella Risklinjen (se avsnitt 7.12). Inrättandet 
av lokala telefonnummer dit befolkningen kan vända sig med rapporter och varningar om 
brister i den yttre miljön eller produktrisker är ett sätt att engagera befolkningen i 
säkerhetsarbetet.  
 
Det är idag viktigt att alla kommunens verksamheter utför, sammanställer samt följer upp 
tillbuds- och olycksrapportering. Genom resultaten kan man sedan systematiskt kartlägga de 
risker och händelser som förekommer i verksamheten och arbeta för att undvika dem i 
framtiden. Incidentrapportering via Internet (se avsnitt 7.13) är ett hjälpmedel som tagits fram 
för att systematisera arbetsmiljöarbetets tillbuds- och olycksrapportering via ett datorbaserat 
formulär. Incidentrapportering via Internet borde med fördel användas inom all tillbuds- och 
olycksrapportering i en kommun för att ge möjligheten till en bra sammanställning och 
återkoppling även mellan verksamheterna samt för att underlätta arbetsbördan.    
 
Samarbete mellan kommunala aktörer 
En viktig komponent i utvecklingen av ett effektivt och fungerade säkerhetsarbete i en 
kommun är att ett tvärsektoriellt samarbete finns mellan alla aktörer. I nedanstående text 
diskuteras utifrån litteraturstudie, intervjuer och frågeformulär hur samarbetet fungerar i dag 
och hur utvecklingen av det kan ske. 
 
Samarbetet mellan kommunala enheter avseende risk och säkerhet i dag 
Utifrån frågeformulärstudien framkom det att samtliga kommunala enheter anser att 
samarbetet med räddningstjänsten sker i mycket hög grad. Att reflektera är att 
räddningstjänsten i de båda kommunerna inte har samma höga bedömning av deras samarbete 
med övriga enheter, de anser bara att samarbete sker med förvaltningarna på ganska låg grad 
och med kommunledningen i lite högre grad. Enheternas bedömning av samarbete med 
tekniska förvaltningen kommer näst efter räddningstjänsten med ett genomsnitt på ganska hög 
grad. Även tekniska förvaltningen anser sig samarbeta med många förvaltningar i mycket hög 
grad.  
 
Utveckling av samarbetet mellan en kommuns verksamheter 
För att få en bra säkerhetskultur i en kommun handlar det om att ett gemensamt ansvar tas av 
alla inblandade och att samarbetet mellan alla aktörer fungerar. För att nå detta är det viktigt 
kommunen har en enad profil. ”Saab och Volvo säljer på säkerhet. Så kan även kommuner 
marknadsföra sig. Allt från bra underhållna motionsspår, där man inte vrickar fötterna, till 
bra brandförebyggande insatser” säger Annette Holmberg, utvecklingsledare vid 
Räddningsverkets nationella skadeförebyggande program i en intervju gjord i tidningen 
Sirenen Nr 6, 2002. Inom de studerade kommunerna finns ett tydligt engagemang för en bättre 
samverkan och att förvaltningsmurarna rivs och det kan bland annat göras genom följande 
förslag som de olika respondenterna angav. 
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 Bilda en kommunal säkerhetsgrupp 
 Fastställa gemensamt mål för risk- och säkerhetsarbete  
 Sätta upp tydliga ansvarsgränser  
 Sträva efter samma utgångspunkter  
 Engagemang och ledning från kommunledningen 
 Bryta revirtänkandet 
 Förståelse för olika förvaltningsstrukturer och klimat 

 
Genom både rapportens frågeformulärstudie, intervjuerna och litteraturstudie framkommer att 
ett bättre samarbete mellan förvaltningar, kommunledning och stat bör främjas för att få ett 
bra och fungerande säkerhetsarbete. Kursen Kommunbaserat säkerhetsarbete (se avsnitt 7.9.) 
är en bit på vägen för att uppnå ett tvärsektoriellt arbete i kommunen där samverkan sker över 
sektorsgränser. Genom ett samarbete får kommunen en gemensam syn på säkerhetsarbetet och 
alla kan bidra med sitt specifika kunnande. Dock var det i ett för tidigt stadium att utläsa om 
säkerhetsarbete och samarbete mellan olika aktörerna förbättrats i Falköping efter kursen då 
kursen avslutades några månader innan frågeformulären skickades ut. Men merparten av 
respondenterna i Falköping var mycket positiva till kursen och det samarbete som uppstått 
under kursens gång. 
 
I konceptet En säker och trygg kommun (se avsnitt 7.2) har man sett att faktorer som bidragit 
till positiva effekter varit exempelvis en bred samverkan, ett långsiktigt och strukturerat 
arbetssätt, vetenskapliga studier och erfarenhet, en kombination av olika strategier, ett 
integrerat koncept i ordinarie verksamhet, politiskt stöd och acceptans hos befolkningen. Det 
samma gäller när det rör sig om all sorts arbete med säkerhet i kommunen och det är viktigt 
att man strävar efter att uppnå alla dessa faktorer. 
 
En annan viktigt aspekt för utvecklandet av samarbetet belystes av Maud Sundqvist, vice 
ordförande i kommunledningen i Arvika, som under konferensen Säkerhet och beredskap 
berättade om lärdomarna de fick efter mordet på 4-åriga Kevin 1998. De var bland annat att 
riva förvaltningsgränserna, analysera, informera, fråga, ge rikligt med stöd, uppmärksamma 
konflikter, vara rädd om samverkan, göra så gott ni kan, samspela med media, skyll inte på 
andra, ställ er frågan Kan det hända igen? 
 
10.4.2 Risk- och säkerhetsarbete i framtiden 
 
Juridiska aspekter på arbete med risk och säkerhet 
Det finns ett flertal lagar som berör säkerhetsfrågor och hur kommunen skall fungera i olika 
krissituationer. Olika verksamheter i en kommun styrs av olika lagar beroende på vilken 
verksamhet som bedrivs. Endast en utvald mängd har kortfattat redovisats i denna rapport (se 
kapitel 3). Det skall understrykas att säkerhet och riskhantering återfinns och är kärnan i 
många lagar. Ett exempel är sekretesslagen där en uppgift inte får röjas, vare sig det sker 
muntligen eller genom att en allmän handling lämnas ut. Detta riktas sig inte mot fysiska 
olyckor utan syftar till att den enskilde, myndighet eller verksamhets integritet inte skall 
kränkas. Lagar som till exempel ordningslag, lag om brandfarliga varor, hälso- och 
sjukvårdslag berör frågor som bygger på förebyggandet av olyckor eller människors säkerhet. 
Det är således viktigt att tänka på att säkerhet går igen i en mängd lagar vilket lätt kan 
glömmas bort då man endast fokuserar på de lagar som uteslutande inriktar sig mot 
säkerhetsfrågor. De lagar som kommer att diskuteras mer ingående här är nya och kommande 
lagar för en kommuns säkerhet. 
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Ny och kommande lagstiftning 
Med utgångspunkt från bland annat kommunallagens bestämmelser har kommunen ett 
direktansvar för en störningsfri kommunal verksamhet och ett allmänt socialt ansvar för 
kommunens invånare. En mängd andra lagar tvingar kommunen att arbeta för en säker och 
trygg tillvaro. Nu skärps kraven ytterligare vilket framgår ur Lag (2002:833) om 
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, Förordning (2002:472) om 
åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap, Förordning (2002:518) med 
instruktion för Krisberedskapsmyndigheten samt Betänkande (SOU 2002:10 )Reformerad 
räddningstjänstlag som är grunden till kommande Lag om skydd mot olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats. Kommunerna står inför valet om ett större ansvar vilket de nya 
lagarna kan vara en vägvisare till. 
 
Verkligheten har bidragit till de nya lagarna både genom händelser i omvärlden exempelvis 
översvämningar i Mellaneuropa och terrorism och nationellt i Sverige har vi dragit 
erfarenheter från bland annat Göteborgsbranden, översvämningar och mordet på 4-åriga 
Kevin. Vi kan idag se en helt annan motivation och insikt till risk och säkerhetsfrågorna i 
kommunerna och de nya och kommande lagarna pekar på att vi kan se ett mönster mot bättre 
säkerhetstänkande. Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap är 
ett verktyg för både statliga myndigheter men även för kommunala verksamheter. Den 
kompletteras med Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, 
vilken riktar sig mot det lokalpolitiska ansvaret för att hantera störningar i samhället.  
 
De nya och kommande lagarna kan i kommuner med bristande organisation innebära en 
fokusering och förbättring av den lokala organisationen. I kommuner med redan väl 
fungerande organisationer kan de innebära en fokusering på att bättre förbereda och träna 
organisationen på oförutsedda händelser och åtgärder. Kommuner och såväl statsmakten blir 
förhoppningsvis mer medvetna om att det kan inträffa händelser som kommuner inte kan lösa 
på egen hand och som erfordrar samverkan mellan kommuner eller nationell samordning och 
resurser. Med hjälp av lagarna kan därför en betydligt klarare gränsdragning i samarbetet 
mellan kommunerna och statsmakten fås. Förhoppningsvis skapas en klarare kanal till 
statsmakten vilket underlättar såväl insatser som användandet av resurser som ligger utanför 
den enskilde kommunens befogenheter och resurser. 
 
En reformerad räddningstjänstlag kommer förhoppningsvis att medföra att ett ökat krav på 
åtgärder till skydd mot olyckor förstärks i samhället. Skydd mot olyckor inriktas då mot alla 
slag av olyckor som kan drabba människor, egendom och miljö. De resurser som finns inom 
räddningstjänsten framstår alltmer som en strategisk tillgång även i andra sammanhang än för 
rena räddningstjänstinsatser. Beredskapen mot olyckshändelser bör åvila och behöver 
samarbete mellan ett antal olika statliga eller kommunala myndigheter, näringsliv och 
organisationer. Kommande lag innebär förhoppningsvis även att 
räddningstjänstverksamhetens målsättning och syfte tydliggörs.  
 
Enligt reformerad räddningstjänstlag bör den personal som för kommunens räkning har att 
utföra olycks- och skadeförebyggande uppgifter, planera, leda, genomföra och följa upp 
räddningsinsatser samt att utöva tillsyn ha förvärvat den kompetens som behövs i kommunen 
för att tillförsäkra allmänheten en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till de risker för 
olyckshändelser som finns inom kommunen. En farhåga med detta är att kommuner anpassar 
riskbilden till det snäva ekonomiska läge som råder istället för att anpassa riskbilden efter vad 
verkligheten behöver.  
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Sammanfattningsvis är de nya och kommande lagarna för dagens samhälle samt den 
utveckling som sker ett steg i rätt riktning för bättre säkerhet och hantering av olyckor. 
 
Nya grundutbildningen i Skydd mot olyckor  
I de ovanstående passagerna sammanfattas och diskuteras en kommuns säkerhetsarbete och 
olika aktörers samverkan i detta avseende. För tillfället införes ett antal juridiska förändringar 
som kommer att påverka kommunens säkerhetsarbete. Dessa juridiska förändringar har 
föranlett framtagandet av den nya grundutbildningen i Skydd mot olyckor. En viktig del i 
uppsättande och starten av en ny utbildning är att ta reda på vilken information kommuner har 
om utbildningen samt kommuners behov av den. Syftet med detta är att kunna definiera hur 
en kommuns aktörer tror sig kunna använda sig av denna framtida yrkesgrupp i sin 
verksamhet.  
 
Information till kommuner om den nya utbildningen 
I enkätstudien är det två som svarade att de i ganska hög grad har fått information om 
utbildningen. Svaren kommer från kommunledningen i en av kommunerna medan 
respondenten med svaret mycket hög grad kommer från räddningstjänsten och har tidigare 
varit anställd på räddningsverket. Resterande respondenter har antingen svarat att det inte fått 
någon information alls eller att de har fått information i låg grad. Detta tyder på att 
förvaltningarna har fått mycket dålig information om den nya utbildningen. I rapporten 
Utbildning för skydd mot olyckor (Räddningsverket, 2002) nämns inte att särskild information 
till kommunens olika förvaltningar, näringsliv samt övriga kommunala verksamheter skall 
tillhandahållas. Det är mycket viktigt att informationen om utbildningen kommer ut till alla 
tänkbara arbetsgivare för utbildningen inte bara till räddningstjänsten. Den nya studenten 
kommer under sina studieår att komma ut i kommunen på praktik (LIA) där syftet med kursen 
är att ge den studerande insikt i hur man kan arbeta med säkerhet och skydd mot olyckor inom 
olika verksamheter. Syftet med den nya utbildningen är att ge den studerande kompetens att 
arbeta inom den kommunala räddningstjänstens område med olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder, genomföra och följa upp räddningsinsatser. Utbildningen skall 
även ge kompetens som kan vara meriterande för befattningar inom området skydd mot 
olyckor vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter samt inom näringslivet. För 
att denna karriär skall vara möjlig är det väsentligt att förvaltningarna, myndigheterna och 
näringslivet har vetskap om utbildningen och studenternas kompetens både under 
utbildningsstadiet och när studenterna är färdigutbildade. Samtidigt som det ett finns behov av 
att Räddningsverket informerar om de förändringar som sker inom risk- och säkerhetsområdet 
är det viktigt att de olika säkerhetsaktörerna själva aktivt söker efter kunskap om till exempel 
den nya utbildningen. 
 
Majoriteten av respondenterna anger att de i mycket låg grad eller inte alls fått information 
om den nya utbildningen, vilket nämns i ovanstående stycke. Detta medför dock att svaren 
från de olika enheterna om deras behov och användningsområde för den nya yrkesgruppen 
inte är tillförlitliga då brist på information och kunskap om innehållet i utbildningen saknas.  
 
Arbetsområden för nya utbildningen i Skydd mot olyckor  
Utvecklingen i kommunerna går allt mer mot att arbeta med säkerhetsfrågor i syfte att minska 
antalet olyckor och begränsa konsekvenserna för människor och miljö i samband med 
olyckshändelser. För att kunna arbeta med kommunens komplexa säkerhetsproblematik i ett 
helhetsperspektiv behöver räddningstjänsten vara mer delaktig i samhällets och kommunernas 
arbete inom området skydd mot olyckor. Med hjälp av intervjuer, enkätundersökning, 
konferenser och diskussion med olika yrkesgrupper ges här förslag på en kompetensprofil för 
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den framtida yrkesgruppen Säkerhetsarbete och räddningsinsats som fås med utbildningen 
Skydd mot olyckor. Det är dock viktigt att förtydliga att den information som finns tillgänglig 
idag inte är tillräckligt konkretiserat för att veta vad utgången kommer att bli för den nya 
yrkesgruppen. Nedanstående förslag på kompetensprofil kan därför beskrivas som någon form 
av önskelista som förhoppningsvis kan vara till hjälp för Räddningsverkets skolor vid 
upplägget av utbildningen, för kommuner samt för studenterna. Det bör även påpekas att det 
är stor skillnad mellan de olika uppgifternas arbetsomfattning, där vissa förslag endast är en 
deluppift i yrket och där andra innebär ett heltidsarbete.   
 

 Traditionell räddningstjänst med ökad satsning mot det förebyggande området.  
 Utvärdera räddningsinsatser. 
 Kartlägga kommunens risker med hjälp av exempelvis insatsplanering, objektsbesök, 

statistik. 
 Bidra till en ökad riskmedvetenhet och kunskap samt minska skadeutvecklingen hos 

kommunens personal och invånare genom till exempel utbildning, informationsträffar och 
broschyrer. Det finns många olika områden att utbilda inom säkerhet, exempelvis på 
förvaltningar, industrier, inom sjuk- och äldrevården, på skolor och förskolor och 
frivillighetsorganisationer. 

 Säkerhetsansvarig inom olika förvaltningar, kommunala bolag och industri.  
 Systematisera och styra upp risk- och säkerhetsarbetet för olika verksamheter med hjälp 

av till exempel utförande av checklistor, kontrollrundor, tillbuds- och olycksstatistik samt 
utbildning.  

 Jobba med olika modeller och hjälpmedel för att uppnå en säkrare kommun. 
 Leda en tvärsektoriell grupp med deltagare från bland annat kommunens verksamheter, 

näringslivet, polisen och frivilliga organisationer.  
 Risk- och säkerhetsansvarig vid statliga myndigheter som Luftfartverket och 

Sjöräddningen. 
 Brottsförebyggande verksamhet. Följa upp brott, exempelvis anlagda bränder, och jobba 

med barn och ungdomar med problem och ge dem förståelse för brandmannens yrke, 
brandens egenskaper och effekter. 

 Jobba som larmoperatör för exempelvis SOS Alarm. 
 Med påbyggnadsutbildningar och erfarenhet i arbetslivet finns det möjlighet att jobba som 

kommunens säkerhetssamordnare. 
 
Det är i dagens samhälle viktigt att få en utbildning som är så bred att den tillgodoser 
samhällets perspektiv mot skydd mot olyckor. Utbildningen kommer förhoppningsvis att bli 
en bra bas för näringsliv, offentlig sektor, kommunala förvaltningar och andra områden när 
det gäller risk- och säkerhetsarbete. Studenterna kommer till skillnad från idag att få en 
bredare kunskap, kompetens och helhetssyn på räddnings-, risk-, och säkerhetsarbete. Det 
kommer att finnas mer tid för en bättre koppling mellan praktik och teori och fokus kommer 
inte bara vara operativ räddningstjänst utan även förebyggande, risk och säkerhet.  
 
De studerande får en examen i Säkerhetsarbete och räddningsinsats, men beträffande 
yrkestitel kommer troligtvis brandman leva kvar. Det kan vara en fördel när det gäller 
rekrytering av studenter då varumärket Brandman har en positivt klang, men nackdelen kan 
vara att låsa fast utbildningen mot den kommunala räddningstjänsten som det är nu. 
Utbildningen har ju en bredare målgrupp som bör vara intresserad av dess kompetens och vi 
ser idag att det finns ett ökat intresse från näringslivet, den offentliga sektorn och från olika 
kommunala förvaltningar. Utbildningen kommer ju dessutom att kunna kompletteras med 
påbyggnadsutbildningar.  
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Viktigt att tänka på är att än så länge är utbildningen i en genomförandefas och det tar tid att 
vända kulturer, traditioner och människors uppfattning och det gäller även för den nya 
utbildningen. En öppenhet för det nya betyder inte att allt gammalt skall slängas, utan visar på 
en vilja att fortsätta att utvecklas. 
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11 Slutsatser 

11.1 Kapitelinnehåll 
I detta avslutande kapitel redogörs för de viktigaste slutsatserna från rapporten och hur dessa 
svarar på de uppställda målsättningarna. Slutsatserna bygger på litteratur- och 
informationssökning, resultat från intervjuer och svarsformulär och deltagande i konferenser 
samt möten inom området. Slutsatserna är även formulerade avseende diskussionen i kapitel 
tio. Det första avsnittet ger en översiktlig bild över rapportens slutsatser med hjälp av en 
cykel. De därefter följande fyra rubriker är hämtade från rapportens målsättning och under 
respektive rubrik diskuteras vad de resulterat i. Kapitlet avlsutas med förslag på vidare studier 
och författarens slutord.  
 

11.2 Slutsatser med hjälp av en cykel 
I avsnitt 4.5 beskrivs en liknelse från Räddningsverket (1997a) där riskhantering kan ses som 
ett rullande hjul med ekrar, som alla krävs för att hjulet skall rulla. Jag vill på ett liknande sätt 
sammanfatta rapportens fyra målsättningar och innehåll (figur 11.1) med en liknelse. 
Liknelsen är mellan en cykel och hur ett effektivt och samordnat  risk- och säkerhetsarbete 
uppnås, samt vilka aktörer som är delaktiga i denna process. Navet i hjulet representerar 
invånarna som är den centrala figuren i samhället. De olika ekrarna kan vidare presenteras 
som de olika aktörerna i kommunen som jobbar med risk och säkerhetsfrågor och i 
omslutande fälg och däck samordnas de olika aktörernas arbete. Cykelns kedja symboliserar 
det samarbete och utbyte av kunskaps som behövs mellan olika kommuner och aktörer. 
Sadeln kan liknas med de olika statliga myndigheter som finns till för invånarnas säkerhet och 
trygghet. Sveriges riksdagen och regeringen styr och leder våra kommuner, likaså är det styret 
som bestämmer cykelns riktning och väg.  

 
Figur 11.1 Cykeln sammanfattar rapportens fyra målsättningar och dess slutsatser i stora drag. 
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På pakethållaren kan kommunerna och de olika aktörerna ta med sig olika modeller och 
hjälpmedel för att uppnå ett säkrare samhälle. Slutligen ska cykeln kunna rulla och en cykel 
har därför pedaler. Även samhället behöver framåtdrivande krafter för att följa med 
utveckling, såsom ny lagstiftning och utbildning. 
 

11.3 Olika säkerhetsaktörers ansvarområden och samverkan 
Utifrån litteraturstudier, intervjuer och resultat från enkätstudie samt den diskussion som 
följde har en sammanställning över de olika säkerhetsaktörerna och deras samverkan gjorts 
(se figur 10.1). Grundstommen utgörs av kommunens förvaltningar, näringsliv, myndigheter 
och invånarna. Den styrande rollen innehavs av kommunstyrelsen som avgör ekonomiska 
ramar och uppsättande av mål. Slutsatser från arbetet är att traditionellt sett har riskers 
förebyggande skett enskilt av de olika aktörerna som till exempel industri och räddningstjänst. 
Problemet med detta är att man tenderar att tänka för smalt och att inte utnyttja varandras 
kunskap. I samhället så finns det risker överallt och det är inte bara de som förebygger 
riskerna idag som behövs engageras utan det är en angelägenhet för alla kommunernas 
aktörer. För att nå bästa resultat måste ett gemensamt ansvar och engagemang tas allt ifrån 
den individuella invånaren ända upp till kommunstyrelsen. I vissa kommuner finns en 
befintlig säkerhetsgrupp bestående av kommunens olika verksamheter. Säkerhetsgruppen 
fyller en viktig funktion och bör utnyttjas i större grad. Gruppen kan genom ett tvärsektoriellt 
samarbete öka insynen i varandras arbete och delge samt utbyta nyttig kunskap och insikt. 
Den övergripande förståelsen för varandras arbete kan leda till att eventuella revirtänkandet 
bryts. Den viktigaste aktören för initiering av ett aktivt och fungerande säkerhetsarbete är 
troligtvis Kommunstyrelsen då de avgör ekonomisk fördelning och uppsättande av mål. 
Säkerhetstänkandet bör initieras från toppen och via verksamheterna ut till invånarna. Med 
hjälp av metoder kan man få ett strukturerat sätt att arbeta, genom att till exempel följa upp 
olyckor och tillbud på samma sätt. Detta diskuteras mer utförligt under nästa avsnitt. 
 

11.4 Befintliga metoder för att uppnå ett säkrare samhälle 
För att kunna förbättra utbytande av information mellan de olika aktörerna är det av stor vikt 
att man använder sig av gemensamma metoder och hjälpmedel eftersom detta till viss grad 
standardiserar arbetet. Exempel på detta är att utföra, sammanställa och följa upp tillbuds- och 
olycksstatistik inom kommunens verksamhetsområden. Betydelse och perspektiv på risk och 
säkerhet har dock inte något enhetligt svar, vilket kan försvåra samarbetet mellan olika risk- 
och säkerhetsaktörer. Viktigt är därför att förankra riskbegreppen ut i verksamheten samt att 
ge någon ansvar och mandat att ta initiativ i risk- och säkerhetsfrågor i olika verksamheter. 
För att detta ska ske smidigt är det av fördel att det finns en säkerhetsgrupp representerad av 
samtliga kommunala verksamhetsområden som initierar och strukturerar en sådan 
ansträngning, vilket har diskuteras i föregående stycke. En viktig del i detta är att man först 
och främst ökar medvetenheten hos alla kommunens invånare genom information och 
övningar. Det finns idag olika modeller med säkerhetskriterier uppställda som definierar en 
säker kommun. Tanken med detta är att kommunen ska sträva efter samma kriterier och mål 
för att nå bästa resultat samt att initiera till ökad samverkan. Vidare finns det spel och 
övningar som görs för att öva realistiska krissituationer och som medför en högre grad av 
beredskap. En viktig aspekt med dessa spel och övningar är att man tränar samverkan som är 
till nytta vid en riktig krissituation.  
 

84 Frida Niméus  



Slutsatser 
 

11.5 Lagar som styr och påverkar samhällets arbete med risk och 
säkerhet 

Ovan har beskrivits hur säkerhetsarbetet idag ser ut samt behovet och funktion av olika 
aktörer, arbetsmodeller och hjälpmedel. Utvecklingen internationellt och nationellt har 
förändrat säkerhetstänkandet och medför förändringar i säkerhetsarbetet. Detta genomförs 
bland annat genom nya lagar och utbildningsformer (diskuteras i 11.5). Utvecklingen av 
samhällets ökade sårbarhet och krav på en högre beredskap hos det allmänna mot 
påfrestningar och störningar i samhället ställer genom nya och kommande lagar ökade krav på 
åtgärder till skydd mot olyckor och extraordinära händelser. Beredskapen mot 
olyckshändelser bör åvila och behöver samarbete mellan ett antal olika statliga eller 
kommunala myndigheter och verksamhetsutövare. 
 
Med hjälp av betänkandet (SOU 2002:10) Reformerad räddningstjänstlagstiftning kommer 
förhoppningsvis ett ökat krav på åtgärder till skydd mot olyckor att förstärkas i samhället. 
Skydd mot olyckor inriktas då mot alla slag av olyckor som kan drabba människor, egendom 
och miljö. Den reformerade räddningstjänstlagen kommer att medföra att alla kommuner ska 
ta fram ett kommunalt handlingsprogram. 
 
Kommuner och såväl statsmakten blir förhoppningsvis med hjälp av de nya lagarna mer 
medvetna om att det kan inträffa händelser som kommuner inte kan lösa på egen hand och 
som erfordrar samverkan mellan kommuner eller nationell samordning och resurser. Detta 
framgår ur Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting, Förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap 
samt Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten. Kommunerna 
står inför valet om ett större ansvar, vilket de nya lagarna kan vara en vägvisare till. 
 

11.6 Nya utbildningen i Skydd mot olyckors arbetsområden  
För att vara bättre rustad mot framtida risker och förbättra dagens riskarbete planeras en ny 
utbildning i Skydd mot olyckor. I arbetet har jag studerat vilka förväntningar och 
förhoppningar som aktörerna har på denna utbildning. Detta är av vikt för att på ett så smidigt 
och konstruktivt sätt som möjligt kunna integrera den nya kompetensen i befintliga 
arbetsstrukturer. Följande arbetsuppgifter kan ses som en önskelista på förslag hur den 
kompetens som den nya grundutbildningen i Skydd mot olyckor ska kunna användas inom 
samhällets risk- och säkerhetsarbete. Primärt är det viktigt att bibehålla traditionell 
räddningstjänst, men med ökad satsning mot det förebyggande området. Andra viktiga 
arbetsuppgifter för den nya kompetensen är att kunna anordna utbildning för personal och 
invånare i kommunen inom säkerhetsarbetet för att bidra till ökad säkerhet och minska 
skadeutvecklingen. Det finns många olika områden att utbilda inom säkerhet, exempelvis på 
förvaltningar, industrier, inom sjuk- och äldrevården, på skolor och förskolor samt 
frivillighetsorganisationer. Som nämnts ovan finns det idag ett stort behov av bättre 
tvärsektoriell kommunikation och kompetens mellan samhällets olika säkerhetsaktörer. Häri 
kan den nya yrkesgruppen starkt bidra genom att exempelvis arbeta som säkerhetsansvarig 
inom olika verksamheter eller att leda en tvärsektoriell grupp med deltagare från bland annat 
kommunen, näringslivet, polisen och frivilliga organisationer. Den nya yrkesgruppen kan 
även jobba med olika modeller och hjälpmedel för att uppnå en säkrare kommun där man 
jobbar ur ett bredare perspektiv. Med hjälp av dessa modeller kan man sedan systematisera 
och styra upp risk- och säkerhetsarbetet med hjälp av till exempel utförande av checklistor, 
kontrollrundor, tillbuds- och olycksstatistik för olika verksamheter.  
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11.7  Förslag på vidare studier 
Nedan ges förslag på intressanta områden som jag inte hunnit studera inom ramen för detta 
arbete, vilka kan ligga till grund för vidare studier.  
 

 Ett urval av modeller och hjälpmedel för att uppnå ett säkrare samhälle och 
kommun har beskrivits i examensarbetet. Förslag på vidare studier är att utvärdera 
och jämföra de olika modellerna. Det är också viktigt att bedöma om modellerna är 
tillämpbara, om snabb uppdatering kan ske samt om modellen ger en allsidig 
riskbedömning. 

 Ta fram fler modeller och hjälpmedel för olika kommunala verksamheters arbete 
med risk och säkerhet. 

 I examensarbetet beskrivs endast modeller och hjälpmedel som används i Sverige. 
En intressant fråga är hur och vilka modeller och hjälpmedel som används i andra 
länder. 

 Utvärdera och följa upp om ett förbättrat samarbete i Falköpings kommun har 
uppnåtts efter kursen Kommunalt säkerhetsarbete. 

 När den nya utbildningen startat utvärdera dess innehåll och kompetens både 
internt på skolorna och externt ute i kommunerna och näringslivet. 

 

11.8 Slutord 
Författarens slutord är att den utveckling som sker i dag gentemot samhällets skydd mot 
olyckor genom ny utbildning, ökat tvärsektoriellt arbete och nya och kommande lagarna är ett 
steg i rätt riktning för bättre säkerhet och hantering av olyckor. Ett ökat engagemang och 
resurser mot risk- och säkerhetsarbete krävs därför från alla Sveriges kommuner och 
verksamheter. Som hjälp kommer vi snart att få en ny yrkesgrupp i Säkerhetsarbete och 
räddningsinsats genom utbildningen Skydd mot olyckor, vilken kommer att vara till stor nytta 
att nå en säkrare kommun. 
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Krisskalan  
 

 
Figur B.1 Krisskalan (www.svekom.se/vard/soctjanst/dokument/krishantsystem_KBM.ppt, 2003-03-01)
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TTBilaga 2 
 
Syfte och mål med kurserna med inriktning risk och säkerhet 
Nedan finns en kursöversikt för den nya utbildningen i Skydd mot olyckor, vilket sedan följs 
av att syfte och mål beskrivs för samtliga kurser (www.srv.se/funktioner/publish/doklager/ 
dok47-7.pdf, 2003-06-15). Mer information om utbildningen finns på Räddningsverkets 
hemsida.
 
Kursöversikt 
UTermin 1 och termin 2 
Introduktionskurs  
Säkerhet och samhälle  
Räddning 1 
Systematiskt säkerhetsarbete 1  
Räddning 2 

 
 
UTermin 3 och termin 4 
LIA- Räddning 3 
LIA- Systematiskt säkerhetsarbete 2  
Räddning 4 
Samhällets sårbarhet 

 
Introduktionskurs, 4 studiepoäng 
Introduction course, 4 credits 
 
USyfte 
Kursen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Kursen ska även ge en introduktion till den kommande yrkesrollen och den 
enskilda människans roll i samhället avseende skydd mot olyckor. 
 
UMål 
Efter kursen skall den studerande: 
•  kunna identifiera olika grupprocesser och faser i en grupps utveckling. 
•  förstå den egna inlärningsprocessen. 
•  kunna tillämpa olika sätt att söka, behandla och värdera information. 
•  kunna beskriva brandmannens roll i samhället förr, idag och i framtiden. 
•  förstå hur individen kan förebygga brand i hemmet. 
•  kunna utföra första hjälpen enligt L-ABC. 
Kursen skall även ge den studerande en introduktion till utbildningen. 
  
Säkerhet och Samhälle, 8 studiepoäng 
Safety and Society, 8 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att ge den studerande en förståelse för säkerhetsarbete i samhället med fokus 
på olycksrisker som kan föranleda räddningsinsats. 
 
UMål 
Efter kursen skall den studerande: 
•  kunna beskriva säkerhetsarbete i samhället och relatera detta till lokal nivå. 
•  kunna definiera risker i samhället och dess inverkan på individ, grupp och samhälle. 
•  kunna exemplifiera den lagstiftning som inverkar på området skydd mot olyckor. 
•  kunna förklara olyckors effekter på människor, miljö, egendom och samhälle. 



Kommunalt risk- och säkerhetsarbete   

94 Frida Niméus  

•  förstå hur egna och samhällets värderingar påverkar människors beteenden i olika 
situationer samt förstå individens och gruppers riskuppfattning och beteende utifrån social och 
kulturell bakgrund, ålder och kön. 
•  kunna planera och genomföra en målgruppsanpassad presentation. 
•  kunna planera och genomföra enklare projektarbete. 
 
Räddning 1, 8 studiepoäng 
Fire and Rescue 1, 8 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att lägga en grund för förståelsen av olycks- och brandförlopp, brandskydd 
samt ge en introduktion till genomförandet av räddningsinsats. 
 
UMål 
Efter kursen skall den studerande kunna: 
•  redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks- och brandförlopp. 
•  redogöra för brandskydd ur byggnadstekniskt perspektiv. 
•  förklara olyckors miljöpåverkan. 
•  förklara vilka risker som kan förekomma vid räddningsinsatser. 
•  använda personlig skyddsutrustning och förstå hur kroppen påverkas vid rökdykning. 
•  förklara vilka fysiska, psykiska och sociala krav som påverkar den egna hälsan och 
arbetsinsatsen. 
•  tillämpa metoder för prehospitalt akut omhändertagande av drabbad samt kunna redogöra 
för prehospital akutsjukvård. 
•  tillämpa metoder för losstagning vid insats mot personbil. 
 
Systematiskt säkerhetsarbete, 10 studiepoäng 
Risk management, 10 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om samhällets säkerhetsaktörer och 
systematiskt säkerhetsarbete, samt metoder och verktyg för säkerhetsarbete i samhället med 
fokus på olycksrisker som kan föranleda räddningsinsatser. 
 
UMål 
Efter kursen skall den studerande kunna: 
•  redogöra för kommunens, den kommunala räddningstjänstens och andra säkerhetsaktörers 
roller och ansvar i samhället samt förklara behovet av samarbete. 
•  tillämpa processtänkande samt redogöra för grunder i systematiskt säkerhetsarbete och 
systematiskt brandskyddsarbete. 
•  beskriva hur kommuner tar hänsyn till olika risker i planerings- och beslutsprocesser samt 
förklara innebörden med kommunalt handlingsprogram inom området skydd mot olyckor. 
•  exemplifiera företags, myndigheters och andra organisationers riskhanteringsarbete. 
•  exemplifiera metoder för säkerhetsarbete inom området skydd mot olyckor samt kunna 
använda sig av metoden grovanalys. 
•  beskriva strategier för ökad säkerhet inom området skydd mot olyckor. 
•  urskilja hur människor kommunicerar i olika situationer och använda metoder för 
argumentation och kommunikation. 
•  beskriva metoder för utvärdering samt beskriva hur en vetenskaplig rapport utformas. 
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Räddning 2, 10 studiepoäng 
Fire and Rescue 2, 10 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om åtgärder i samband  med 
räddningsinsatser med tyngdpunkt på metoder och tekniker. 
 
UMål 
Efter kursen skall den studerande kunna: 
•  beskriva farliga ämnes risker och egenskaper samt förklara skyddsåtgärder vid hantering av 
farliga ämnen. 
•  förklara släckmekanismer, använda materiel och metoder för brandsläckning samt metoder 
för att säkra tillgång på släckmedel. 
•  tillämpa metoder och tekniker vid brand för att förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, 
egendom och miljö. 
•  använda skadebegränsande åtgärder vid olycka med farliga ämnen för att förhindra eller 
mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö. 
•  använda metoder och tekniker vid vattenlivräddning. 
•  beskriva hur byggnadstekniskt brandskydd påverkar insats och brandmannens säkerhet. 
•  förklara sin egen roll i organisationen vid olika typer av skadeplatser. 
•  förklara samverkande organisationers roll och ansvar vid räddningsinsats. 
•  tillämpa skadeförebyggande åtgärder vad gäller den egna hälsan. 
 
LIA - Räddning 3, 10 studiepoäng 
Learning by Working (Tutorized practice) – Fire and Rescue 3, 10 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att sätta samman och tillämpa kunskaper och 
erfarenheter från utbildningen samt ge den studerande erfarenheter av den kommunala 
räddningstjänstens arbete. 
 
UMål 
Under LIA skall den studerande: 
•  beskriva den kommunala räddningstjänstens roll i kommunens totala säkerhetsarbete. 
•  beskriva hur den kommunala räddningstjänsten fungerar organisatoriskt samt redogöra för 
möjligheter till nya organisations- och arbetsformer. 
•  genomföra ett arbete avseende brandskydd i en verksamhet och föreslå åtgärder för ökat 
brandskydd. 
•  utarbeta enklare utrymningsplan. 
•  identifiera miljörisker i den kommunala räddningstjänstens verksamhet. 
•  delta i den kommunala räddningstjänstens verksamhet. 
•  analysera sin egen roll i dagens och framtidens kommunala räddningstjänst. 
 
LIA - Systematiskt säkerhetsarbete, 10 studiepoäng 
Learning by Working (Tutorized practice) – Risk management, 10 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att ge den studerande insikt i hur man kan arbeta med säkerhet och skydd 
mot olyckor inom olika verksamheter, samt ge den studerande möjlighet att sätta samman och 
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tillämpa kunskaper och erfarenheter från utbildningen. Kursen syftar även till att den 
studerande skall få kompetens att planera och genomföra ett individuellt arbete samt 
redovisa detta i en rapport. 
 
UMål 
Del 1, Systematiskt säkerhetsarbete i praktiken, 5 studiepoäng 
 
Under LIA skall den studerande: 
•  undersöka och beskriva säkerheten inom en verksamhet samt analysera och dra egna 
slutsatser om resultatet av verksamhetens säkerhet. 
•  använda metoder och faktaunderlag för systematiskt säkerhetsarbete. 
•  undersöka och beskriva hur en vald kommun arbetar med säkerhetsfrågor. 
•  planera, genomföra och värdera utbildningsinsats inom brandskyddsområdet. 
 
Del 2, Individuellt arbete , 5 studiepoäng 
 
Målet för det individuella arbetet är att utveckla studentens kompetens att tillämpa de 
förvärvade kunskaperna på en uppgift inom ett valt ämnesområde som är centralt för 
utbildningen. 
 
Den studerande skall 
•  planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. 
•  presentera en egen rapport vid seminarium samt granska och diskutera en medstuderandes 
rapport. 
 
Räddning 4, 10 studiepoäng 
Fire and Rescue 4, 10 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att inom området skydd mot olyckor ge den studerande kunskaper om 
efterföljande åtgärder vid räddningsinsatser, erfarenhetsåterföring från tillbud och olyckor, 
ledning av räddningsinsats samt åtgärder i samband med räddningsinsats i komplexa miljöer. 
 
UMål 
Efter kursen skall den studerande kunna: 
•  förklara metoder för olycksutredning. 
•  redogöra för hur och varför erfarenheter från tillbud, olyckor, räddningsinsatser och 
säkerhetsarbete ska dokumenteras och användas i det förebyggande arbetet. 
•  använda metoder för räddningsinsats vid särskilt komplexa och riskfyllda miljöer för att 
förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö. 
•  använda metoder för losstagning i samband med insats mot tåg och tunga fordon för att 
förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö. 
•  använda metoder vid personlivräddning i olika miljöer. 
•  redogöra för metoder vid djurlivräddning i olika miljöer. 
•  avläsa risker i samband med räddningsinsatser och vidta åtgärder för att hantera dessa. 
•  förklara egna och andras psykiska reaktioner på stress och traumatiska händelser, samt 
behovet av krisstöd. 
•  redogöra för förutsättningar för delegering av prehospital akutsjukvård. 
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•  redogöra för generella principer för ledning av räddningstjänst och sambandet mellan olika 
ledningskomponenter under en pågående räddningsinsats. 
•  beskriva faktorer som styr beslutsfattande. 
•  göra en enklare insatsplan. 
•  genomföra egen träningsplanering. 
 
Samhällets sårbarhet, 10 studiepoäng 
Vulnerability in society, 10 credits 
 
USyfte 
Kursens syfte är att ge den studerande en inblick i internationellt arbete inom området skydd 
mot olyckor samt kunskaper om hur samhället förebygger och förbereder sig för extraordinära 
händelser, svåra påfrestningar och höjd beredskap. 
 
UMål 
Efter kursen skall den studerande kunna: 
•  beskriva internationellt arbete och samverkan inom området skydd mot olyckor. 
•  beskriva hur samhället planerar och förbereder sig för extraordinära händelser, svåra 
påfrestningar och höjd beredskap. 
•  förklara effekter på människor, egendom, miljö och samhälle vid störningar i 
infrastrukturen. 
•  förklara hur samhället påverkas vid extrema väderförhållanden och naturkatastrofer. 
•  förklara hur den enskilda människan kan förbereda sig för nödsituationer under svåra 
påfrestningar och höjd beredskap. 
•  beskriva den kommunala räddningstjänstens och andra organisationers roller och ansvar vid 
extraordinära händelser, svåra påfrestningar och höjd beredskap. 
•  beskriva hur den civila delen av totalförsvaret är uppbyggt och hur den kommunala 
räddningstjänsten fungerar under höjd beredskap. 
•  beskriva folkrättsliga regler för väpnad konflikt, neutralitet samt för internationella insatser. 
•  redogöra för metoder vid släckning av brand i skog och mark för att förhindra eller mildra 
fortsatta skador på liv, egendom och miljö. 
•  redogöra för metoder att förhindra och begränsa skadorna vid ras och skred samt vid 
översvämning. 
•  redogöra för metoder för oljeskadeskydd för att förhindra och begränsa skador i marin 
miljö. 
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Bilaga 3 
 
Respondenter 
 
Förvaltningsbeteckning 
Indelning av gemensam beteckning för förvaltningarna i Falköping och Skövde kommun görs 
på följande sätt: 
 

 Kommunstyrelsen (KS) 
 

 Beredskapssamordnare (Beredskapssam) 
 
 Räddningstjänsten (Rätj) 

 
 Social- och omvårdnadsförvaltningen (Social) 

Socialförvaltningen 
Omvårdnadsförvaltningen 

 
 Tekniska förvaltningen (Tekniska) 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska kontoret 
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen (Barn o utb) 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Skolförvaltningen 
Utbildningskontoret 

 
 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen (Komp o arbmarkn) 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
Förvaltningen för arbetsmarknadsfrågor 

 
 Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur o fritid) 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kulturförvaltningen 
Fritidskontoret 

 
 Fysisk planering, miljö- och hälsoförvaltningen (Fysisk plan) 

Miljö- och stadsarkitektkontoret 
Plan, Bygg o Lantmäterikontoret 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 

 
Svarsfrekvens och bortfall 
Falköping: 6 svarade av totalt 9 = 67 % svarsfrekvens  
Skövde: 9 svarade varav endast 7 fyllt i formuläret, totalt 14st = 50 % svarsfrekvens  
Ej fyllt i pga av tidsbrist 
 
Med en sammanslagning av de två kommunerna vid bearbetning av datainsamlingen så finns 
alla förvaltningar representerade utom gruppen fysisk planering, miljö- och 
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hälsoförvaltningen. Frågeformulärsmaterialet är fördelat på följande kommunala 
förvaltningsgrupper: 

- Kommunledning: 4 svar av 4 
- Räddningstjänsten : 2 svar av 3 
- Social- och omvårdnadsförvaltningen: 2 svar av 3 
- Tekniska förvaltningen: 1 svar av 2 
- Barn- och utbildningsförvaltningen: 1 svar av 3 
- Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen: 1 svar av 2 
- Kultur- och fritidsförvaltningen: 2 svar av 3 
- Fysisk planering, miljö- och hälsoförvaltningen: 0 svar av 3                                                                    
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Frågeformulär 
Nedan följer det frågeformulär som skickades ut till respondenterna. 
 
 
 
 
 
 

  Lunds Tekniska Högskola 
 Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering 
 Brandingenjörsprogrammet 

Till ... 
 
 
Jag, Frida Niméus, är studerande vid Lunds Tekniska Högskola. Jag läser Civilingenjörs-
programmet i Riskhantering och Brandingenjörsprogrammet. Under sommaren och hösten 
2002 utför jag mitt examensarbete på Räddningsverkets skola i Skövde i samarbete med 
Lunds Tekniska Högskola.  
 
Syftet med examensarbetet är att studera hur kommuner arbetar med risk- och säkerhetsfrågor 
inom intern skydd och skydd mot olyckor, samt att studera hur den kompetens som den nya 
grundutbildningen i skydd mot olyckor (se sidan 8) på bästa sätt ska kunna användas inom det 
arbetet. 
 
Avsikten med undersökningen är att dina svar på frågeformuläret tillsammans med alla de 
andra förvaltningarna skall ligga till grund för resultat och slutsatser, som kan ge kunskaper 
om fortsatt utveckling inom risk- och säkerhetsarbete i kommuner. Frågeformuläret har gjorts 
i samråd med Kommunstyrelsens ordförande Erland Johnsson och Håkan Elwér som är 
beredskapssamordnare i kommunen.  
 
Jag ber dig svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade frankerade kuvertet 
snarast möjligt. Ditt svar är mycket viktigt för att jag skall kunna dra tillförlitliga slutsatser av 
undersökningen. Samtliga som har svarat på frågeformuläret kommer att få del av det slutliga 
resultatet. 
 
 
Om du har några frågor beträffande undersökningen så hör gärna av dig till mig. 
Telefon: 0500-46 40 75  
E-mail: frida.nimeus@srv.se
 
 
På förhand tack för din medverkan! 
 
 
Frida Niméus 
Student på Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering och Brandingenjörsprogrammet 
Skövde augusti 2002 
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Frågeformulär om risk- och säkerhetsarbete i din kommun 
 
Nedan följer ett antal frågor eller påståenden. Du besvarar dessa genom att antingen fylla i 
ett svar eller, där flera alternativ förekommer, kryssa för det alternativ som stämmer bäst 
överens med Din egen uppfattning!  
 
Allmänt 
 
1. Namn: 
 
2. Arbetsplats: 
 
3. Tjänstebeteckning:  
 
4. Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
 
Frågor om risk- och säkerhetsarbete på din arbetsplats 
 
Här vill jag att du beskriver hur din förvaltning bedriver risk- och säkerhetsarbete inom intern skydd 
och skydd mot olyckor. Internt skydd syftar till att skapa en säker miljö för kommunens personal och 
de kommuninvånare som på något sätt kommer i kontakt med kommunens verksamheter, exempel är 
vandalisering eller vattenskador. Skydd mot olyckor går i stora drag ut på att arbeta för en säker 
kommun och försöka motverka att stora olyckor inträffar som kan leda till avbrott i olika 
samhällsfunktioner, exempel är genomförandet av riskanalyser. 
 
1. Vilken är din förvaltnings definition och perspektiv på begreppet risk i en kommun? 
 
2. Vilken är din förvaltnings definition och perspektiv på säkerhet i en kommun? 
 
3. Hur arbetar din arbetsplats med risk och säkerhet i kommunen avseende internt 
skydd och skydd mot olyckor? 
 
4. Hur ser organisationen för din förvaltning ut gällande risk- och säkerhetsfrågor 
(struktur, arbetsuppgifter)? 
 
5. Vem jobbar med risk- och säkerhetsfrågor på din förvaltning  (kompetensnivå)? 
 
6. Finns det någon intern utbildning inom din förvaltning i risk och säkerhet? 
Ja O Vad innehåller den? 
Nej O 
Vet ej O 
 
7. I hur stor grad arbetar din förvaltning med risk- och säkerhetsfrågor inom 
kommunen? 
Inte alls   O  
I ganska låg grad O 
I ganska hög grad O 
I mycket hög grad O 

102 Frida Niméus  



Bilaga 4 
 
8. Har kommunen något mål om arbete med risk och säkerhet som din förvaltning 
jobbar för? 
Ja O Vad innebär det? 
Nej O 
Vet ej O 
 
9. Vilka är din förvaltnings mål avseende på arbete med risk och säkerhet i din 
kommun? 
 
10. Vilka avgränsningar har din förvaltning på arbete med risk och säkerhet i din 
kommun? 
 
11. Finns det en särskild budget för arbete med risk- och säkerhetsfrågor på din 
förvaltning? 
Ja O Hur mycket? _____________  
Nej O 
Vet ej O 
 
12. Hur ser din förvaltnings verksamhetsplan ut med avseende på risk och säkerhet? 
 
13. Följer din förvaltning någon utvald metod för ert arbete med risk- och 
säkerhetsfrågor? 
Ja O Vilken?   
Nej O 
Vet ej O 
 
14. Jobbar din förvaltning efter någon egen metod? 
Ja O Hur ser den ut? 
Nej O 
Vet ej O 
 
15. Vilka risker prioriteras i ert arbete med risk och säkerhet (ex kostnad-nytta, 
känslomässiga)? 
 
16. Har du sett fördelar i form av ökad säkerhet och trygghet som olika risk- och 
säkerhetsåtgärder medfört? 
 
17. Finns det en säkerhets/beredskapshandläggare på din arbetsplats? 
Ja O    
Nej O 
Vet ej O 
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Frågor om risk- och säkerhetsarbetet i din kommun 
 
1. Hur sker ert samarbete med andra förvaltningar i kommunen avseende på risk- och 
säkerhetsarbete? 
1 – Inte alls  
2 – I ganska låg grad 
3 – I ganska hög grad 
4 – I mycket hög grad 
Fyll i siffra för respektive förvaltning/organisation: 
 
Kommunstyrelsen  ___   
Beredskapssamordnare  ___ 
Räddningstjänsten  ___ 
Socialförvaltningen  ___ 
Omvårdnadsförvaltningen  ___ 
Tekniska kontoret  ___ 
Plan, Bygg o Lantmäterikontoret ___ 
Skolförvaltningen  ___ 
Utbildningskontoret  ___ 
Förvaltningen för arbetsmarknadsfrågor ___ 
Kulturförvaltningen  ___ 
Fritidskontoret  ___ 
Miljö- och hälsoskyddskontoret ___ 
Övrig förvaltning/organisation ___ 
 

2. Hur bedömer du din egen och de andra förvaltningarnas arbete med risk- och 
säkerhetsfrågor? 
1 – Inte alls  
2 – I ganska låg grad 
3 – I ganska hög grad 
4 – I mycket hög grad 
Fyll i siffra för respektive förvaltning/organisation: 
 
Kommunstyrelsen  ___   
Beredskapssamordnare  ___ 
Räddningstjänsten  ___ 
Socialförvaltningen  ___ 
Omvårdnadsförvaltningen  ___ 
Tekniska kontoret  ___ 
Plan, Bygg o Lantmäterikontoret ___ 
Skolförvaltningen  ___ 
Utbildningskontoret  ___ 
Förvaltningen för arbetsmarknadsfrågor ___ 
Kulturförvaltningen  ___ 
Fritidskontoret  ___ 
Miljö- och hälsoskyddskontoret ___ 
Övrig förvaltning/organisation ___ 
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3. Finns det hinder och brister i kommunikationen mellan förvaltningar/organisationer 
när det gäller risk- och säkerhetsfrågor, och i så fall på vilket sätt? 
 
4. Tycker du att ett bättre samarbete bör ske mellan olika förvaltningar/organisationer 
för att få ett bättre arbete med risk- och säkerhetsfrågor? 
Ja O   
Nej O 
Vet ej O 
 
5. På vilket sätt tror du att ett bättre samarbete kan utvecklas inom kommunens 
förvaltningar/organisationer när det gäller risk- och säkerhetsarbete? 
 
 
Frågor om lagstiftning 
 
1. Vilka lagar styr ert arbete med risk- och säkerhetsarbete? 
 
2. Känner du till propositioner/betänkande som ligger till grund till ny lagstiftning? 
1 – Inte alls  
2 – I ganska låg grad 
3 – I ganska hög grad 
4 – I mycket hög grad 
Fyll i siffra för respektive lag: 
 
Proposition om samhällets säkerhet och beredskap, prop. 2001/02:158? ___
      
Proposition om extraordinära händelser i kommun och landsting,  
prop. 2001/02:184     ___ 
 
Förslag till lag om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser  
(”Reformerad räddningstjänstlag”), SOU 2002:10   ___ 
 
3. Hur tror du att propositionerna/betänkandet kommer påverka ert arbete inom risk 
och säkerhet? 

 
- Proposition om samhällets säkerhet och beredskap, prop. 2001/02:158? 

 
- Proposition om extraordinära händelser i kommun och landsting,  

             prop. 2001/02:184  
 

-    Förslag till lag om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser  
  (Reformerad räddningstjänstlag), SOU 2002:10  
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Frågor om den nya utbildningen i Skydd mot olyckor 
 
Från och med höstterminen 2003 kommer en ny tvåårig eftergymnasial grundutbildning i 
skydd mot olyckor. Den kommer att ersätta nuvarande brandman heltid-utbildningen. Statens 
Räddningsverk och Räddningsverkets skolor har fått i uppdrag från regeringen att utforma och 
bedriva utbildningen och förarbetet är nu i full gång. 
1. Vilken information har du fått om utbildningen? 
Inte alls   O  
I ganska låg grad O 
I ganska hög grad O 
I mycket hög grad O 
 
I den nya utbildningen i skydd mot olyckor skall riskhantering i samhället på såväl kommunal 
som nationell nivå, inklusive användning av olika verktyg och metoder för systematiskt 
säkerhetsarbete ha stor plats. Utbildningen skall även ge kunskap och färdighet som är 
meriterande för befattningar inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala 
förvaltningar, statliga myndigheter samt inom näringslivet.  
 
2. Hur tror du att de nya studenternas kompetens kan användas i kommunen och i din 
förvaltning? 
 
3. Finns det behov av personal med inriktning inom risk och säkerhet som den nya 
utbildningen ger i din förvaltning? 
Ja O Var och hur? 
Nej O 
Vet ej O 
 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här.  

 
 
 
 
 
 
Tack för att du har besvarat frågeformuläret. Jag sätter mycket stort värde på att du ville ta dig 
tid att göra det. 

 
Frida Niméus 
Civilingenjörsstudent i Riskhantering och Brandingenjörstudent 
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