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SAMMANFATTNING  
Statens Räddningsverk utvecklar under åren 2007-2008 ett nytt webbaserat informationssystem: 
Indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor (IDA). I samband med IDA formulerades uppdraget 
att belysa uppföljningens och utvärderingens roll för den fortsatta verksamheten i kommunerna 
avseende kommunikation och beslut om skyddet mot olyckor. Projektet Kommunikation och beslut i 
kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) skall bedrivas under åren 2007-2009 och består av två delstudier 
riktade mot olika forskningsområden. Den ena delstudien kom att behandla frågor om 
kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Den andra delstudien kom att studera 
hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Rapporten 
redovisar resultatet av den första datainsamlingen under sommaren och hösten 2007 inom båda 
delstudierna och beskriver förhållandena innan IDA-systemet helt infördes och togs i bruk. 
 
Studien har en kvasiexperimentell design. Fem IDA-pilotkommuner/kommunalförbund har valts 
ut och för att möjliggöra analyser har en jämförelsegrupp av fem matchade 
kommuner/kommunalförbund skapats. Metoder utgör intervjuer, bild- och ljudinspelning av 
diskussionsforum och dokumentanalys. 
 
Resultaten av delstudie 1 visar att en kommunikativ infrastruktur med ett relativt likartat utseende 
har utvecklats i kommunerna. Den består främst av att: A) Ansvaret för uppdraget är politiskt 
och kommunfullmäktige är det definitiva beslutsforumet. B) Ansvaret för skrivandet av 
handlingsprogrammet är delegerat till en professionell tjänsteman som ofta är direkt underordnad 
kommunstyrelsen. C) Då kommunen ingår i en förbundsbildning tar förbundet oftast ansvar för 
LSO-handlingsprogrammet för räddningstjänst. D) Det finns oftast en lägre hierarkiskt inordnad 
politisk nämnd eller styrgrupp i kommunen som gör prioriteringar. E) Riskhanteringsgrupper 
finns i de flesta kommuner och dessa ingår aktivt i handlingsprogramsarbetet LSO. 
 
Inom LSO-området arbetar man tydligt förvaltningsövergripande medan det sektorsövergripande 
blir mera tydligt inom området extraordinära händelser. De nya områdena som tagits in i 
handlingsprogrammen är främst natur-, klimat- och miljöfrågor.  
 
Delstudie 2 undersöker om och i sådana fall hur de frågor som rör kommunalt skydds- och 
säkerhetsarbete diskuteras på den kommunpolitiska nivån. Protokoll från kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen i sju kommuner har studerats under tidsperioden januari 2006 - juni 2007 
utifrån sexton sökord/nyckelbegrepp. Det kommunala säkerhetsarbetet blir främst en fråga för 
kommunfullmäktige/-styrelsen när lagar och förordningar kräver det. Krisledning och 
räddningstjänsternas organisering, budget och reglementen är frekvent förekommande i 
protokollen, liksom beslut att utse och entlediga ledamöter. Ett par frågor sprids också 
framgångsrikt via diffusion – trafiksäkerhet och trygghet för äldre. Trafiksäkerheten dominerar 
det politiska säkerhetsarbetet i kommunerna. Samtliga kommuner diskuterar också en typ av hjälp 
i hemmet för äldre, kallad ”Fixar-Malte”. Malte beskrivs minska antalet fallolyckor bland äldre 
och öka deras trygghet. Äldre och barn förekommer frekvent i det kommunala säkerhetsarbetet. 
Även kvinnors säkerhet diskuteras vid något tillfälle i fem kommuner, medan politikers säkerhet 
behandlas i tre kommuner. Det kommunala skyddsarbetet handlar främst om natur- och 
miljöskydd. Hur explicit natur- och miljöskyddet involverar den kommunala räddningstjänsten 
varierar dock.  
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ABSTRACT 

The Swedish Rescue Services Agency (SRSA) develops during the years 2007-2008 a new 
webbased information system: Indicators, data and analysis for protection against accidents (IDA). In 
connection with IDA an assignment was formulated with instructions to illustrate the following-
up and evaluation parts for further activities in the municipalities considering communication and 
decision about the protection against accidents. The project Communication and decision in municipal 
protection and safety work (KOBS) will be persued during the years 2007-2009 and consists of two 
sub studies directed at different research areas. The first sub study treated issues about 
communicative processes in municipal security work. The second sub study scrutinized how 
ideas about safety work are disseminated to political decision-making processes on a municipal 
level. The report shows the result of the first data collecting during the summer and autumn 2007 
within both sub studies and describes the conditions before the IDA-system was completely 
introduced and came into use. 
 
The study has a quasi-experimental design. Five IDA-pilot municipalities/local authorities have 
been selected and in order to enable analyses a comparison group of five coordinated 
municipalities/local authorities has been created. Methods used are interviews, video recordings 
of discussion groups and analyses of documents. 
 
The results from the first sub study show that a communicative infrastructure with a relatively 
similar look has been developed in the municipalities. It consists mainly of: A) The responsibility 
for the task is political and the municipal council is the definite decision forum. B) The 
responsibility for writing the action plan is delegated to a professional official often directly 
subordinated to the municipal executive board. C) When the municipality is part of a local 
authority formation the local authority mostly takes responsibility for the Civil protection Act 
against Accidents action program for rescue service. D) Mostly there is a lower hierarchical 
ranged political board or steering group in the municipality that makes priorities. E) There are 
risk management groups in most municipalities and these groups take active part in the action 
plan work. 
 
Within the Civil protection Act area work is distinctly overall administrative while the overall 
sector work is more obvious within the area extraordinary incidents. The new areas in the action 
plans are mainly issues about nature, climate and environment. 
 
The second sub study investigates if and in that case how municipal protection and safety work 
are discussed on a political municipality level. Minutes from the municipal council and the 
municipal executive board in seven municipalities have been studied during the period January 
2006 - June 2007 based on sixteen selected words/key concepts. The municipal safety work is 
mainly an issue for the municipal council/municipal executive board when laws and ordinances 
call for it. Emergency management and the organizing of rescue service, budget and regulations 
are frequent in the minutes as decisions to elect and dismiss members. Some issues are also 
successfully spread via diffusion – road safety and security for elderly people. Road safety 
dominates the political safety work in the municipalities. All municipalities also discuss a kind of 
help at home for the elderly, called “Fixar-Malte”. Malte is described as how to reduce the 
number of falling accidents among elderly and increase their security. Elderly and children are 
frequent in the municipal safety work. Even women´s safety is at some occasion discussed in five 
municipalities while politicians´ safety is dealt with in three municipalities. The municipal 
protection work is mainly about nature conservation and environmental protection. How explicit 
nature conservation and environmental protection involves the municipal rescue service varies 
however. 
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1. INLEDNING 

 
Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) initierades av Statens 

Räddningsverk och utformades i samarbete med oss forskare under våren 2007. Samtidigt 

utvecklar Räddningsverket under 2007-2008 ett nytt webbaserat informationssystem: 

Indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor (IDA). Systemet utgör en fortsättning på det 

arbete som tidigare benämndes System för uppföljning och utvärdering av skydd och säkerhet 

(SUUS). Avsikten med IDA är att bli ett stöd i det systematiska säkerhetsarbetet, ett 

verktyg som underlättar planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten inom 

området skydd mot olyckor.  

 

Projektet KOBS inleddes med en teoretisk förstudie, ”Att studera kommunikation och beslut i 

kommunalt säkerhetsarbete – förarbete och förslag till upplägg av forskningsprojekt” (Johansson-

Hiden & Denk, 2007) där projektet byggdes upp teoretiskt och planerades. Efter 

förarbetet sattes arbetet med huvudstudien i projektet igång. Huvudstudien som skall 

bedrivas under åren 2007-2009 består av två delstudier riktade mot olika 

forskningsområden. Den ena delstudien kommer att behandla frågor om kommunikativa 

processer i kommunalt säkerhetsarbete. Den andra delstudien kommer att studera hur 

idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå.  

 

Övergripande syfte för KOBS-projektet är enligt uppdragsbeskrivningen att belysa: 

 

”Uppföljningens och utvärderingens roll för den fortsatta verksamheten i 

kommunerna avseende kommunikation och beslut om skyddet mot olyckor.” 

 

I forskningsuppdraget anges också att det särskilt skall studeras hur moment av 

uppföljning och utvärdering påverkar kommunikationen och språket i vertikal och 

horisontell led samt vilka konsekvenser detta får för beslutprocesser och beslut.  
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Mer specifikt är syftet att genom studierna tidigt se förändringar i kommunens 

synsätt och verksamhet samt bidra till ökad kunskap om kommunikations- och 

diffusionsprocessers betydelse vid utveckling av det kommunala skydds- och 

säkerhetsarbetet.  

 

Studierna skall dessutom utgöra en grund till den framtida utformningen av stödet till 

kommunerna. 

 

Denna rapport redovisar resultatet av huvudstudiens första datainsamling inom båda 

delstudierna och beskriver förhållandena innan IDA-systemet infördes och togs i bruk. 

Rapporten redovisar främst forskningen i förhållande till det specifika syftet: att genom 

studierna tidigt se förändringar i kommunens synsätt och verksamhet samt bidra till ökad kunskap om 

kommunikations- och diffusionsprocessers betydelse vid utveckling av det kommunala skydds- och 

säkerhetsarbetet.  

 

I KOBS-projektet ingår i delstudie 1 att utifrån detta specifika syfte studera den 

kommunikation som sker vid den fortsatta utvecklingen av handlingsprogram utifrån 

LSO. Detta sker genom identifiering av centrala kommunikationsforum, ansvariga och 

övriga aktörer som är involverade i handlingsprograms- och det systematiska skydds- och 

säkerhetsarbetet i kommunen. Studierna följer den kommunikation som sker och pekas ut 

av kommunens aktörer. Genom intervjuer och analys av inspelad kommunikation 

kartläggs också om Räddningsverkets nya webbaserade informationssystem IDA, som är 

under utveckling år 2007-2008, används i någon grad alt vilken annan information och 

data som används i skydds- och säkerhetsarbetet. 

 

Enligt lag ska handlingsprogrammen beslutas av kommunfullmäktige. I de fall 

handlingsprogrammen handläggs i ett kommunalförbund ska förbundets beslutande 

församling besluta om handlingsprogrammet såvida förbundsordningen inte anger något 

annat. Det finns en generell strävan i kommunerna att nå politiskt engagemang och 

förankring i skydds- och säkerhetsfrågorna. I syfte att undersöka detta behandlas i 
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delstudie 2 teori och empiri i relation till frågeställningen; I vilken utsträckning aktualiseras 

frågor relaterade till risk- och säkerhetsarbete i de politiska beslutsprocesserna?  

 

 

1.1 Projektets bakgrund 

 

Lagen om skydd mot olyckor 

Den legala förutsättningen för kommunalt skydds- och säkerhetsarbete återfinns i Lagen 

om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), som trädde i kraft 1 januari 2004. Målet med lagen är 

att skydda människors liv och hälsa mot olyckor, samt förhindra eller begränsa skador på 

egendom och i miljö. Genom att lagstifta om nationella mål för kommunal 

räddningsverksamhet avses kommunerna i enlighet med principen om kommunalt 

självstyre att ges ökade möjligheter att anpassa organisationen och dimensionering av 

räddningstjänstverksamheten till lokala förhållanden. Denna intention utgår från att 

tidigare detaljreglering minskade förutsättningarna för flexibilitet i verksamheten och 

begränsade möjligheterna till önskvärda förändringar med hänsyn till utvecklingen i 

samhället. 

 

I LSO föreskrivs två nationella mål som övergripande. För det första skall den 

verksamhet som bedrivs enligt lagen syfta till att det i hela landet upprätthålls ett med hänsyn 

till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor för människors liv och 

hälsa och för egendom och miljö (1 kap 1§). För det andra skall räddningstjänsten planeras och 

organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 

sätt (1 kap 3§). Med detta föreskrivs i LSO nationella mål som avser såväl 

olycksförebyggande verksamhet som räddningstjänstverksamhet (PM, Räddningsverket, 

2003). 

 

Med LSO som ramförutsättning utövas statens styrning indirekt genom att de nationella 

målen bryts ner i (A) kommunala verksamhetsmål, som formuleras i handlingsprogram 

för både det förebyggande arbetet och räddningstjänstverksamheten. Det 

olycksförebyggande arbetet betonas. För att skydda människors liv, hälsa, egendom och 

miljö ska kommunen förebygga bränder, skador till följd av bränder och verka för skydd 
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mot även andra olyckor än bränder. Detta ska göras utan att ansvaret tas över från någon 

annan. Lagen vill därtill stimulera till (B) ett tvärsektoriellt säkerhetsarbete, där kommunen 

tar initiativet till att samordna det totala arbetet med skydd mot olyckor baserat på (C) 

aktuella lokala riskanalyser. I enlighet med principen om kommunalt självstyre ankommer 

det, som tidigare nämnts, på varje kommun att själva välja organisation och medel för att 

nå upp till den nivå för skyddet och säkerheten som står i överensstämmelse med 

målsättningen i lagstiftningen. Inför verksamhetsplaneringen inom kommunen, menade 

man i utredningen (SOU 2002:10) inför den nya lagen, att riskbedömning utgör en 

nödvändig grund för planering såväl av en olycks- och skadeförebyggande verksamhet 

som av räddningstjänsten. (D) Prioriteringar måste förmodligen göras samtidigt som 

säkerhets- och prestationsmål formuleras. Kommunen ska med detta främja tryggheten 

och säkerheten för dem som vistas i kommunen.  

 

De handlingsprogram som formuleras för det förebyggande arbetet och räddningstjänsten 

utgör enligt LSO en central komponent i säkerhetsarbetet på kommunal nivå. Lagen 

anger också att handlingsprogram skall upprättas. En kommun skall enligt lag ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall mål anges för 

kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser 

inom kommunen. Därtill skall programmet ange hur kommunens förebyggande 

verksamhet ska organiseras och planeras. Samma paragraf (3 kap 3§) anger också att 

handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod samt 

att samråd med myndigheter skall genomföras om dessa har väsentligt intresse för de 

frågor som behandlas. Om det däremot finns ett kommunalförbund skall 

handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen. Oavsett om 

kommunfullmäktige eller beslutande församling i kommunalförbund antar 

handlingsplanen har regeringen möjligheter att besluta om ändring i handlingsplan. 

Förändringen skall dock föregås av framställning från aktuell myndighet.  

 

Handlingsprogram för räddningstjänst skall också upprättas för varje kommun. Enligt 

LSO skall mål för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor, som kan föranleda 

räddningsinsatser, anges. Även kommunens förmåga till insatser skall anges tillsammans 

med ambitionen att utveckla förmåga till insatser. Dessa skall dessutom redovisas i 
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relation till de förhållanden som bedöms gälla under fred samt under höjd beredskap. 

Handlingsprogram för räddningstjänst skall också antas av kommunfullmäktige eller 

beslutande församling i kommunalförbund för varje ny mandatperiod. Regeringen har 

dock samma möjligheter att ändra handlingsplan för räddningstjänst som de har att ändra 

handlingsplan för förebyggande arbete (3 kap 8§).  

 

1.2 Samhällsbaserat säkerhetsbefrämjande på kommunal nivå 

Synsättet på hur kommunalt skydds- och säkerhetsarbete skall bedrivas har under de 

senaste decennierna från lagstiftarens sida präglats mer och mer av en helhetssyn som 

innebär att förmågan ska byggas upp utifrån ett underifrånperspektiv och för hela kris- 

och olycksskalan, från vardagsolyckan till krig (”Lagen om skydd mot olyckor” 

(2003:778), ”Lagen om extraordinära händelser” (2002:833), Lag om civilt försvar 

(1994:1720)). Den svenska lagen ”Lag om extraordinära händelser” (2002:833) och dess 

krav på att göra risk- och sårbarhetsanalyser och att skapa en handlingsplan förde 

utvecklingen i stort sett i samma riktning som Lag om skydd mot olyckor (2003:778) och 

”A Safe Community”- strategin (se nedan).  

Steget att kommuners fokus ska ligga på helhetssyn i skydds- och säkerhetsarbetet och de 

förebyggande och fredstida insatserna togs helt ut bl a genom Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006 då de tidigare lagarna, Lagen 

(2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting och lagen 

(1994:1720) om civilt försvar samtidigt upphävdes. Helhetssynen bygger på den ordinarie 

verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet. Den nya helhetssynen är dock inte helt 

enkel att tillämpa i det kommunala skydds- och säkerhetsarbete utan kräver nya sätt att 

tänka, diskutera och agera.  

 

Skydds- och säkerhetsarbete inom kommuner har alltså pågått under lång tid i Sverige 

inom olika samhällssektorer och med utgångspunkt i olika samhällssektorers 

problemtyper och risker. År 1989 lanserades dock genom ett svenskt initiativ den 

helhetsbetonade utvecklingsidén om – ”En säker och trygg kommun” (”A Safe 
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Community”) - vilken senare ingick som en strategi inom Världshälsoorganisationen 

(WHO):s globala nätverk för skadeförebyggande och inom det svenska 

Folkhälsoinstitutets nationella skadeförebyggandeprogram. Grundidén ”A Safe 

Community” inrymmer en rad kriterier på en sådan kommun och har principer för hur 

man bygger upp arbetet inom den struktur och organisation som finns i kommunen (Cho 

& Svanström, 2002; Green, Daniel & Novick, 2001; Leung, Yen & Minkler, 2004; 

Lindquist, Timpka & Karlsson 2004; Nielsen, Hudson, Gabrielsson, Lindqvist, 2006; Pain 

& Townshend, 2001; Rahim, 2005).   

 De senare principerna summariskt formulerade är att: 

1. Effektivt förebyggande arbete bygger på samordning mellan olika kommunala 

organ, olika samhällssektorer, frivilliga organisationer, näringsliv, experter och 

allmänhet.  

2. Ett demokratiskt förhållningssätt och hög grad av delaktighet från alla ingående 

parter förutsätts. 

3. Sammanställa data om olyckor, skador, insatser m m, analysera risker och 

identifiera utsatta riskgrupper. 

4. Organisera med projektledning och tvärsektoriellt sammansatta projektgrupper för 

olika typer av prevention. 

5. Skadeförebyggande program skall utvecklas och bedrivas långsiktigt. 

6. Arbetet skall dokumenteras och utvärderas. 

7. Kommunen skall delta i nätverk av kommuner och sprida kunskap och erfarenhet 

nationellt och internationellt. 

 

WHO:s ”Safe Community” nätverk har fram till år 2005 funnits i 16 år och involverat ett 

tjugotal länder världen över (Rahim, 2005). Inom forskningen om ”A Safe Community”- 

strategin och dess förverkligande, ser man att lagars införande har fungerat som en viktig 

”top-down” strategi på nationell nivå i kombination med lokala ”bottom-up” strategier 

(Cho & Svanström, 2002; Leung, Yen & Minkler, 2004: Welander, Ekman, Svanström, 

2001). När det gäller –”A Safe Community” –projekten har det visat sig vara svårt att 

studera hur dessa projekt och projekt utvalda ur dem har genomförts. Det har t ex varit 
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svårt att få fram övertygande bevis för att projekten har varit lyckade (Nilsen, 2004; 

Nilsen, Timpka, Nordenfelt & Lindqvist, 2005; Nilsen, Hudson, Gabrielsson & Lindqvist, 

2006). Mycket beroende på metodologiska problem då man skulle utvärdera projekten. 

Resultaten visade dock att man inom satsningarna hade baserat sina interventioner på 

intuitiva och subjektiva metoder och att programmen i stort misslyckades att transformera 

data och information om skadeförebyggande åtgärder till kunskap som kunde utgöra 

grund för prioriteringar i det fortsatta förebyggande arbetet. Utbildningsinsatser utgjorde 

kärnan i de flesta strategierna. Avgörande förutsättning för projekten var goda finansiella 

resurser. 

 

1.3 System för uppföljning och utvärdering: SUUS och IDA 

 

Med LSO ålades varje kommun i Sverige att ha handlingsprogram för det förebyggande 

arbetet respektive för räddningstjänsten. Den första omgången av handlingsprogram 

förväntades vara framtagna den medan den andra versionen av kommunala 

handlingsprogram förväntades vara framställda senast 31 december 2007. 

Räddningsverket har i uppdrag att stödja kommunerna i detta arbete med kommunala 

handlingsprogram. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår därför inom myndigheten för 

att utveckla metoder och verktyg, som kan användas i det systematiska säkerhetsarbetet 

på kommunal nivå. Bland annat har modeller för systematiskt säkerhetsarbete utvecklats 

och metoder för att analysera kostnad/nytta med olika insatser. Till detta arrangeras 

seminarier kring olika frågor tillsammans med utgivning av böcker och rapporter. Till 

exempel har ett antal idéhandböcker om att arbeta med handlingsprogram framtagits 

(Jonsson & Frödin, 2003; Systematiskt säkerhetsarbete, 2006; Lago & Putsep, 2007).  

 

Som en del i arbetet att utföra sitt uppdrag att stödja kommunerna i säkerhetsarbetet 

arbetar Räddningsverket under 2007-2008 med att utveckla ett nytt webbaserat 

informationssystem: Indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor (IDA). Systemet utgör 

en fortsättning på det arbete som tidigare benämndes System för uppföljning och utvärdering av 

skydd och säkerhet (SUUS). Avsikten med IDA är att bli ett stöd i det systematiska 

säkerhetsarbetet. Förhoppningen är därför att IDA ska vara ett stöd vid beslut och ett 
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verktyg som underlättar planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten inom 

området skydd mot olyckor.  

  

Vad IDA-systemet erbjuder kommunerna är tillgång till statistisk information, som 

möjliggör jämförelser med andra kommuner. Bland annat förväntas IDA-systemet kunna 

användas för att rangordna kommuner utifrån olika aspekter som är relaterade till olyckor. 

Syftet med detta är att dels stimulera till systematiskt säkerhetsarbete där ambitioner och 

argument i större utsträckning baseras på faktaunderlag, dels utgöra ett underlag för att 

bedöma situationer och förhållanden i kommuner. Om detta syfte uppfylls förväntas 

systemet också att utgöra ett stöd i kommunernas utvecklingsarbete kring frågor som rör 

säkerhet och olyckor. 

 

Under en initial fas kommer IDA-systemet och dess dataunderlag att särskilt erbjudas till 

ett antal kommuner. Med detta följer också olika former av aktiviteter som syftar till att 

stödja användandet av och arbetet med IDA-systemet i kommunernas säkerhetsarbete. 

Till exempel har ett antal workshops genomförts under år 2007.  

 

1.4 Sammanfattning av uppdraget och forskningens design 

 

Räddningsverket gav i januari 2007 uppdraget att belysa uppföljningens och 

utvärderingens roll för den fortsatta verksamheten i kommunerna avseende 

kommunikation och beslut om skyddet mot olyckor. Projektets uppläggning anges i 

uppdraget att bestå av dels en förstudie, dels en huvudstudie, både för- och huvudstudie 

är sedan delad i två delstudier. I enlighet med uppdraget genomfördes projektets förstudie 

under våren 2007. Förstudien följdes av projektets huvudstudie. Med start under hösten 

2007 har datainsamling påbörjats, vilket fortsätter under 2008 kompletterat med 

fortlöpande analyser och rapportering. Under 2009 fortsätter det analytiska arbetet 

tillsammans med arbetet att slutrapportera projektet.  

 

Huvudstudien har en kvasiexperimentell design. IDA-pilotkommuner har valts ut och för 

att möjliggöra analyser har en jämförelsegrupp av kommuner också valts ut. Urvalet av 

kommuner inom respektive grupp har gjorts utifrån ambitionen att få variation i 
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förhållanden hos kommunerna, medan urvalet mellan grupperna har gjorts på sådant sätt 

att kommuner i respektive grupp kan matchas ihop med en kommun i den andra gruppen 

som har likvärdiga förhållanden.1 I tabell 1 presenteras de utvalda kommunerna och 

respektive par av kommuner. Kommunerna beskrivs i termerna stor, mellanstor och liten 

vilket innebär; stor kommun eller stor kommun i förbund, med över 150.000 innevånare, 

mellanstor kommun eller mellanstor kommun i förbund med mellan 50.000 – 149.999 

innevånare och liten kommun mellan 3.000 - 49.999 innevånare. Pilotkommunerna 

ordnas med hjälp av siffror och jämförelsekommunerna med bokstäver. 

 

Tabell 1 
Utvalda kommuner 
       
IDA-pilotkommuner Jämförelsekommuner 
  
1. Stor kommun i 
förbund 

A. Stor kommun 

2. Mellanstor kommun 
i förbund  

B. Mellanstor kommun i förbund 
 

3. Mellanstor kommun 
i förbund   

C. Mellanstor kommun i förbund 

4. Liten kommun 
(bortfall) 

D. Liten kommun 

5. Liten kommun E. Liten kommun 
 

 

1.5  Föreliggande rapports disposition 

 

Denna rapport redovisar resultatet av huvudstudiens första datainsamling under 

sommaren och hösten 2007 inom delstudie 1 och 2. I det följande kapitlet presenteras de 

teoretiska utgångspunkter som är centrala för kommande analyser inom delstudie 1. Efter 

teorikapitlet följer ett resultatkapitel i vilket de övergripande resultaten presenteras först 

och sedan detaljerade resultatbeskrivningar för varje kommun. Därpå följer teori och 

avrapporteringen av resultaten inom delstudie 2. 

Till sist avslutas rapporten med en kort diskussion gemensam för de båda delstudierna.  

 

                                                 
1 De förhållande som avses är: a) likhet i yta, b) täthet, c) folkmängd, d) riskscenario, e) olyckssituationer och f) 
typer av verksamhet. Till detta har urvalet också tagit hänsyn till tidigare deltagande i SUUS eller andra projekt.  
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2. DELSTUDIE 1 

 

2.1 Teoriförankring  

 

Motiven för att studera just den verbala (orala) kommunikationen och dess forum har 

varit många. De processer som leder fram till målformuleringar, handlingsplaner och 

prioriteringsbeslut kan innehålla både olika typer av kommunikation och andra 

betydelsefulla händelser (Andersson, 1980; Bateson, 1972, 1987). Det kan vara allmänna 

råd och föreskrifter som presenteras i skrivna texter, massmedial ljud- och bildburen 

kommunikation, en avgörande händelseutveckling som t ex att maktallianser och 

opinioner uppstår. Trots detta består förmodligen processen till stora delar av oralt och 

verbalt buren kommunikation. I olika skeden av processen är det till och med rimligt att 

anta att den språkligt och verbalt burna interaktionen mellan olika aktörer dominerar som 

kommunikationstyp. Människor som tillsammans måste göra prioriteringar och fatta 

beslut måste interagera. Deras känslor kläds i ord, tankar och synsätt formuleras och 

omformuleras i den mellanmänskliga interaktionen. Denna studie fokuserar just den 

verbala kommunikationens former och den kommunikativa infrastruktur (Naschold, 

1992, Johansson-Hidén, 1994, 1998) som etableras.  

Kommunikativ infrastruktur som begreppskonstellation, härstammar från tyska forskares 

studier av hur kommunikation inom utveckling av främst offentlig sektor i samhället 

organiserades (Naschold, 1992). Den kommunikativa infrastrukturen utgjorde då ett 

system av kommunikationsforum vilka var en förutsättning för att ansvarsfördelning och 

samordning i verksamheten skulle kunna utvecklas och fungera. 

 
I följande text förekommer begreppet kommunikationsform i betydelsen av hur 

kommunikationen är organiserad, dvs till vad den används, vem som deltar, när, och hur 

ofta den förekommer osv. Sådana former kan också synonymt kallas forum eller 

dialogarenor. Med hur formen är inorganiserad  menas; hur den har kommit till stånd och 

var i organisationen den är placerad. Hur kommunikationen sker beskrivs i 
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förekommande fall som typer av kommunikation, t ex tal, text eller bild. Till hur-området 

kan också föras verbala kommunikationssätt som monolog och dialog.  

2.2  Etablerandet av en kommunikativ infrastruktur 
 
Den kommunikativa infrastrukturen kan bestå av en samling av olika dialogarenor, dvs. 

kommunikations- och (arbets)former där diskussioner kan föras (Naschold, 1992; 

Räftegård, 1990). Exempel på dialogarenor som tillsammans kan utgöra den kom-

munikativa infrastrukturen är styrgrupp, ledningsgrupp, konferenser, prioriteringsgrupper 

och arbetsplatsträffar eller avdelningsträffar. Genom dessa olika dialogarenor kunde 

förändringsprocessen sedan genereras, samordnas och fortgå. Den kommunikativa 

infrastrukturen innebär teoretiskt sammanfattat att: 

1. Nya former för kommunikationen skapas 
2. En förändring av språket sker 
3. En förändring av arbetet och organisationen sker 
4. Aktivt skapande av nätverkskopplingar till andra delar av organisationen eller andra 
organisationer sker  
 

Naschold (1992) beskriver hur man tänker sig att den kommunikativa infrastrukturen kan 

påverka språket och dialogen.  

Extension of communica- 
tive competence of all  
participants; transition  
from "conversation" to 
"operative language"

Complex communicative 
skills and the development 
of communicative networks 
within and parallel to the 
formal organisation

Broad communicative co- 
operation within and 
between organisations 
the basis of a rationally 
motivated mobilisation of 
resource potential

 
Figur 1. "The Causal Chain of the Communicative Infrastructure" 
 Från "Evaluation Report, Commissioned by the Board of the LOM-

programme" av F. Naschold, 1992, s 46, Stockholm: Arbetsmiljöfonden. 
Copyright F. Naschold. Reproducerad med tillstånd. 

 
Det bakomliggande teoretiska antagandet är att om man utvecklar nya former för 
diskussion mellan deltagare, som ev även dessa är nya för varandra, sker inte bara att 
dessa mötesformer uppstår, utan på sikt sker även ett ökat lärande och en förändring av 
språket, ett nätverksbyggande och ett samarbete mellan deltagarna. Deltagarna i 
kommunikationen utvecklar sitt språk från att vara konversation till ”operativt språk” dvs 
sak- och handlingsinriktat språk.  
 
I nyinstitutionella termer kan processen beskrivas som att lagens idéer överförs/sprids 
genom att grupper av människor tar emot idéerna i olika kommunikationsformer och 



 17

påbörjar översättningsarbete tillsammans. Utifrån en sådan överföringsmodell inom 
nyinstitutionell organisationsteori (Fernler, 1996) blev utmaningen inom forskningen att 
försöka fånga de översättningsprocesser som sker i och med lagens införande. Begrepp 
tas emot, diskuteras och får sin betydelse i det nya sammanhanget. En utveckling av 
begreppen och språket behövs och kommer till stånd därför att: 
 
"Människors förståelse hänger samman med deras språk, som i sin tur hänger samman 
med deras praxis. Språket och därmed förståelsen, kan förändras, men endast genom en 
synkroniserad utveckling av språk och praxis där samspelet förmedlas i dialog" 
(Gustavsen, 1990, s 171).  
 
Med praxisbegreppet åsyftas den dagliga verksamheten, ytterst i form av varje persons 
arbetsuppgifter. Den kommunikativa infrastrukturen har av svenska forskare kommit att 
kallas för utvecklingsorganisationen (Johansson-Hidén, 1994, 1998; Räftegård, 1990). 
Kommunikationen inom utvecklingsorganisationen bör enligt den forskningen omfatta all 
personal och kännetecknas av "den demokratiska dialogen"(Gustavsen, 1990). Detta 
innebär att man parallellt med befintlig produktionsorganisation och partsorganisation 
bygger upp en komplementär utvecklingsorganisation. Räftegård definierade (1990) 
organisationsformerna som:    
"Med produktionsorganisation avses den fördelning och samordning av arbetsuppgifter 
som har produkterna (varorna, tjänsterna mot omvärlden) i fokus. Varje företag och 
förvaltning har vid sidan av denna också en partsorganisation. Inom denna hanteras krav 
ur lagar och avtal på facklig medverkan i verksamheten. Häri finns ordningar för för-
handlingar, partsgrupper och annat som avses möjliggöra för "facken" att bevaka och 
driva arbetstagarintresset i verksamheten. Utvecklingsorganisationen har å sin sida 
verksamhetens organisation och utveckling i fokus. I denna ställs frågor om hur en bra 
produktionsorganisation och verksamhet ser ut, vilka förändringar som behöver göras för 
att bättre möta omvärlden och för att bättre bemöta interna behov" (Räftegård, 1990 s 
20).  
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Figur 2.     Utvecklingsorganisationen 

Från "Utveckling genom diskussion", tecknad av C. Räftegård, 1990, s 20, 
Stockholm: Arbetsmiljöfonden. Copyright LOM-gruppen Karlstad. Repro-
ducerad med tillstånd.  
 

Utvecklingsorganisationens integrering med produktionsorganisationen kan variera. Är 
den tydligt separerad från produktionsorganisationen under en längre tid kan den te sig 
som en parallell organisation för ett projekt med en speciell uppgift, t ex utvecklandet av 
ett nytt verksamhetsområde, och utgöra en ”projektorganisation”. Har en 
utvecklingsorganisation en uppgift som innebär en större integrering med rådande 
produktionsorganisation, som t ex vid införandet av ett nytt faktureringssysten, utgör 
forumen, dvs de kommunikationsformer där man diskuterar införandet av systemet en 
ren utvecklingsorganisation. 
 
Slutmålet för utvecklingsorganisationen är att den institutionaliseras, dvs består som en ny 
komplementär organisationsform och att dialogarenorna blir bestående arbetsformer. 
Utvecklingsorganisationens besluts- och kommunikationsforum kan alternativt senare 
inlemmas i produktionsorganisationens former och institutionaliseras på så sätt. 
  
I föreliggande studie kartläggs etablerandet av kommunikationsformerna i kommunerna 
och kommunalförbunden/kommunsamverkan, som eventuellt bildar en kommunikativ 
infrastruktur/utvecklingsorganisation, och innehåller idéspridning och 
översättningsprocesser via kommunikationen. Innehållet i översättningsprocesserna 
kommer inte att analyseras närmare här utan redovisas i kommande avrapportering. 
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2.3 Frågeställningar inom delstudie 1 

 

Frågeställningar att besvara är följande. Frågeställningar kan delas in i delområden I-III. 

I. Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? 
I vilka forum? Mellan vilka deltagare? Ex vis grupper av kommunal personal, andra professionella, 

politiker och allmänhet? 

 Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

   
Genom vilken interaktion?   

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på? 

 Vem tar fram data? Hur och av vilka bearbetas, bereds och diskuteras dessa data vidare? 

 

II. Hur ser IDA-projektstödet till experimentkommunerna ut?  
 Stödet till IDA-projektkommunerna kartläggs och beskrivs. 

 

III. Har informationen från IDA-verktyget någon påverkan på kommunernas sätt att formulera 

och driva skydds- och säkerhetsfrågorna i kommunen? 
 Använder man IDA-verktyget? Hur använder kommunerna IDA-verktyget? Vem tar fram data? 

 Vilka data tar man fram? Hur och av vilka bearbetas, bereds och diskuteras dessa data vidare? 

 

Hur används IDA-data i interaktionen? I vilka forum? Mellan vilka deltagare? Ex vis grupper av 

kommunal personal, andra professionella, politiker och allmänhet? 

 Förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

 

 Genom vilken interaktion?   

  

 Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar?   

 

2.4 Datainsamling och databearbetning 

 

Data insamlades genom 13 ca en timmes långa intervjuer med ansvariga i kommunerna, 

plus genom texter och dokument av olika slag såsom handlingsprogram, översiktsplaner, 
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organisationsöversikter, kallelser till och protokoll från olika möten. Video- och 

bandinspelningar av 4 olika kommunikationsforum i kommunerna har genomförts. 

Dessutom har band- och videoinspelningar gjorts av tre IDA-pilotkommunträffar 

omfattande två dagar vardera.  

 

Databearbetningen har framför allt inneburit att deskriptiva sammanställningar av 

informationen gjorts utifrån forskningsfrågeställningarna. 

 

OBS! Svaren på forskningsfrågeställning II finns inte med i den nuvarande texten och 

frågeställning III besvaras endast delvis. Data är insamlad men analyserna kvarstår att göra 

under hösten 2008. 

 

3.   RESULTAT 

 

3.1   Generella resultat gällande alla kommuner 

En utvecklingsorganisation/kommunikativ infrastruktur har etablerats 

I urvalet ingår 5 kommuner av olika storlek som ingår i förbund och 4 kommuner av olika 

storlek som är fristående, det senare på grund av att en kommun bland de fristående 

kommunerna utgör ett bortfall. En kommunikativ infrastruktur med ett relativt likartat 

utseende har utvecklats i kommunerna. Generellt kan man säga att den består av följande 

delar;  

 

1. Politiskt uppdrag och ansvar och ett definitivt politiskt beslutsforum 

Av den aktuella lagen följer att kommunstyrelsen har huvudsakligt ansvar och uppdraget 

att handlingsprogram formuleras för både räddningstjänst och förebyggande av olyckor 

för varje ny mandatperiod. I ett kommunalförbund ska handlingsprogrammet antas av 

den beslutande församlingen. Vilken som är den beslutande församlingen för frågor inom 

ett förbund framgår av förbundsordningen.  För de undersökta kommunerna är 

Kommunfullmäktige det definitiva politiska beslutsforumet, med undantag av ett enda 

räddningstjänstförbund, IDA-pilotkommun 3. (mellanstor kommun i förbund), som har 

förbundets direktion som definitivt politiskt beslutsorgan. Detta förbund avviker från det 

gängse sättet att arbeta, på så sätt att man har fått uppdraget från alla medlemskommuners 
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politiska organ att göra ett gemensamt handlingsprogram LSO (räddningstjänst och 

förebyggande) för hela förbundet, vilket innebär att förbundsdirektionen har uppdraget 

och är definitivt politiskt beslutsforum.  

 

2. Ansvaret för skrivandet av handlingsprogrammet är delegerat till en professionell 

tjänsteman som ofta är direkt underordnad kommunstyrelsen. I de allra flesta fallen är 

uppdraget delegerat till Räddningschefen men kan också vara delegerat till en chef för 

förebyggandeverksamheten, speciell LSO-utbildad sekreterare m fl. Uppdraget kan även 

vara delegerat till två professionella att i samarbete skriva handlingsprogrammen. I något 

fall även i samarbete med en grupp s k redaktörsgrupp. 

 

3. Då kommunen ingår i en förbundsbildning tar förbundet i allmänhet ansvar för LSO-

handlingsprogrammet för räddningstjänst. Skrivandet uppdras till en professionell 

tjänsteman och förbundsdirektionen blir politiskt beslutsforum. 

 

4. Det finns oftast en lägre hierarkiskt inordnad politisk nämnd eller styrgrupp  

För handlingsprogramsarbetet för förebyggande av olyckor finns det oftast en politisk 

nämnd, t ex Räddningsnämnd, Räddnings- och beredskapsnämnd, Säkerhets- och 

beredskapsnämnd. I de fall det finns en nämnd är denna ledande. Annars finns i regel en 

styrgrupp sammansatt av professionella, t ex Säkerhetsråd, Trygghets- och säkerhetsråd. 

 

5. Det finns en riskhanteringsgrupp 

Generellt görs risk- och sårbarhetsanalyser vilka även blandas friskt med 

olycksriskanalyser enligt LSO. Riskhanteringsgrupper finns i de flesta kommuner och 

dessa ingår aktivt i handlingsprogramsarbetet LSO. 

 

6. Det finns en säkerhetssamordnare och en beredskapssamordnare  

Det finns i de flesta kommuner både säkerhetssamordnare och beredskapssamordnare 

och dessa arbetar allt mer tillsammans. Befattningarna kan också kallas t ex 

säkerhetskoordinator och krishandläggare. 

 

7. Det finns ibland säkerhetsombud inom de olika förvaltningarna 
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Inom 5 av de 9 kommunerna finns säkerhetsombud inom varje förvaltning. I någon 

kommun kallas de kontaktombud. 

 

8. Inom LSO-området arbetar man tydligt förvaltningsövergripande medan det 

sektorsövergripande blir mera tydligt inom området extraordinära händelser. De allra 

flesta kommuner har ambitionen att arbeta brett och att integrera kris-, risk- och 

olycksfrågorna i det kommunala säkerhetsarbetet. 

 

9. Liknande förhållningssätt och arbetssätt inom den kommunikativa infrastrukturen. 

Det sker omfattande remissrundor av förslagen till handlingsprogram. Man är allmänt 

försenade ca ett år. Fortfarande sker diskussioner och skrivande av handlingsprogrammet 

högt upp i organisationen hierarkiskt sett. Förvaltningarnas personal omnämns och berörs 

oftast av konkreta projekt eller utbildningssatsningar men är inte generellt involverade i 

framtagandet av handlingsprogrammen. 

 

Övriga reflektioner över resultaten 

De nya områdena som tas in i handlingsprogrammen och utgör kommande mål är 

företrädesvis nationella som applicerats i relation till de lokala villkoren. De är främst 

natur-, klimat- och miljöfrågor som aktualiserats genom händelser eller diskussioner på 

global och nationell nivå men som brutits ner på lokal nivå. Endast någon enstaka 

kommun har haft påtagliga natur- eller klimatproblem och därur formulerat nya mål. 

 

Små kommuner har den mest synliga systematiken. Hur handlingsprogramsarbetet 

egentligen bedrivs och hur systematiskt det går till väga blir mest synligt i små kommuner 

i materialet. 

 

Det finns tendenser till att utvecklingsorganisationen/den kommunikativa infrastrukturen 

integreras i produktionsorganisationen och institutionaliseras på så sätt. Inom 3 av de 9 

kommunerna antar man nu att skydds- och säkerhetsarbete sker i det reguljära 

vardagsarbetet i förvaltningarna och tidigare kommunikationsformer skapade för 

handlingsprogramsarbetet är nedlagda. I övriga kommuner består den 
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utvecklingsorganisation som skapades med anledning av handlingsprogramsarbetet, eller 

tydliga delar av den, än så länge. 

 

De nya kommunikationsformer som har skapats har dels inneburit nystarter/omstarter 

men har också inneburit att handlingsprogramsarbetet har tagit en ny vändning, i ett fall 

utökas samarbetet med handlingsprogrammen ytterligare mellan förbundets 

medlemskommuner, i andra fall har nya politiska majoriteter tagit nya initiativ mot 

problemområden som t ex alkohol, brott och hållbar utveckling. Det har också uppstått 

nya samordningsforum för tjänstemän och politiker. 

 

Ingen av kommunerna som ingår i materialet är certifierade inom satsningen ”Säker och 

trygg kommun” men kommunerna 2, 3, B och E strävar efter att arbeta utifrån de 

kriterierna. 

 

3.2 Jämförelse mellan utgångsläget i pilot- kontra jämförelsekommuner 

 

Två av IDA-pilotkommunerna använder data från IDA under hösten 2007  

Två av IDA-pilotkommunerna; 1 och 3 (se tabell 1:1) visar tydliga bevis på hur de 

använder IDA-data i sitt handlingsprogramsarbete. IDA-pilotkommun 1 använder även 

indikatorer. De två återstående kommunerna tror sig strax kunna göra det, men har ännu 

inte gjort det. Bland jämförelsekommunerna kommenterar flera att de är dåliga på att ta 

fram och använda data och vill därför utveckla detta. 

 

Förbunden drar åt helt olika håll 

Bland IDA-pilotkommuner finns tre förbund och inom jämförelsekommunerna ingår två 

kommuner i förbund. Huvudtendensen för de kommuner som tillhör förbund är att 

handlingsprogrammet för operativ räddningstjänst upprättas av förbundet och är 

gemensamt för medlemskommunerna medan handlingsprogrammet för förebyggande 

upprättas separat för varje medlemskommun. Detta är fallet i de två 

jämförelsekommunerna B och C (mellanstora kommuner i förbund) och även IDA-

pilotkommun 1 har en utveckling i samma riktning, medan IDA- pilotkommuner 2 och 3 

(också mellanstora kommuner i förbund) arbetar med en ambition i helt annan riktning. 
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De två små fristående kommunerna bland jämförelsekommunerna ligger långt före i systematik och 

förankring i säkerhetsarbetet 

Bland IDA-pilotkommuner finns bara en fristående kommun kvar, IDA-pilotkommun 5. 

Inom denna kommun har man under hösten 2007 antagit en policy för skydds- och 

säkerhetsarbetet och börjat att bygga en utvecklingsorganisation men man ligger efter vad 

gäller både systematik och kommunikativ infrastruktur jämfört med 

jämförelsekommunerna D och E som båda har kommit långt i säkerhetsarbete. 

 

3.3 Detaljerad sammanställning av resultatet per kommun 

 

Frågorna har koncentrerats kring kommunikation i arbetet med handlingsprogrammen 

LSO, eftersom det kommunala säkerhetsarbetet hålls samman genom och sammanfattas i 

dessa dokument. 

 

3.3.1 Jämförelsekommuner 

 

Jämförelsekommun A. Stor kommun  

Informationen baseras på en intervju med Räddningschefen, hösten -07. 

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

Det är kommunledningen som har uppdraget att upprätta handlingsprogrammet men 

vissa delar delegerades till Räddningschefen. Initiativet och genomförandet av det första 

handlingsprogrammet skedde till stor del genom Räddningstjänsten underställd 

Räddnings- och beredskapsnämnden i kommun A. Handlingsprogramsarbetet hade ett 

brett anslag över flera förvaltningar. I det första handlingsprogramsarbetet engagerades en 

rad olika förvaltningar och gjordes delaktiga, speciellt med sina riskanalyser. Riskanalys 

gjordes inom alla förvaltningar utifrån en riskanalysmodell och förvaltningarna hade 

dessutom uppdraget att prioritera fram centrala mål för sin förvaltning. 
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Det tidigare handlingsprogrammet fastställdes i kommunfullmäktige tidigt 2006. Sen kom 

valet och efter valet fastställdes handlingsprogrammet en gång till. Samma 

handlingsprogram skulle sålunda gälla även efter valet, men nu inleddes ett arbete med att 

förnya handlingsprogrammet och göra det ännu bredare än tidigare. Man har ambitionen 

att integrera området extraordinära händelser i samma handlingsprogram. 

 

Det praktiska arbetet med det nya reviderade handlingsprogrammet leds av en 

riskhanteringsgrupp under Räddnings- och beredskapsnämnden i kommun A. De som 

”håller i pennan” i handlingsprogramsarbetet är ledningen för Räddningstjänsten och 

Säkerhetschefen. Handlingsprogrammet behandlas först i riskhanteringsgruppen, senare i 

Räddnings- och beredskapsnämnden och slutligen i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

 

I riskhanteringsgruppen sitter säkerhetschefen, representanter för räddningstjänsten och 

räddningschefen, förvaltningscheferna för förvaltningarna Vård och bildning, IT, Teknik 

och service, VA-avfall, Gata och trafik. Riskhanteringsgruppen är alltså 

förvaltningsövergripande. När det gäller sektorsövergripande kontakter har man det 

tydligt när det gäller extraordinära händelser och när det gäller att ta sitt lokala 

samordningsansvar i kommunen, t ex med kyrkan och landstinget, sjukhuset osv. I övrigt 

är det troligt att varje undergrupp till riskhanteringsgruppen tar de sektorsövergripande 

kontakter de behöver. Här finns inga politiker med utan detta är en arbetsgrupp som 

arbetar med riskfrågor. 

 

Politikerna finns företrädda i Räddnings- och beredskapsnämnden och de olika 

förvaltningarnas nämnder, Ks-au och Kommunfullmäktige. Handlingsprogrammet går på 

remiss till alla politiska nämnder. Man upplever att man har ett gott stöd av politikerna. 

  

Genom vilken interaktion?  

Inget forum är inspelat.  

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  
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De stora händelserna Estonia, tsunamin, Libanon och Knutbyfallet har inneburit lokalt 

engagemang. Detta har inneburit mycket brett förvaltnings- och sektorsövergripande 

arbete och en översyn över ledningsplanen för extraordinära händelser som har bearbetats 

intensivt mellan alla förvaltningschefer och kommunfullmäktige. Detta arbete har även 

inneburit ett intensivt arbete med kommunens informationsplan. 

 

I riskhanteringsgruppen finns fem delområden och undergrupperingar identifierade: En 

som handlar om ”Lagen om skydd mot olyckor”, den gruppen leds ifrån 

Räddningstjänsten. Sedan finns det en grupp som arbetar med internt skydd, denna leds 

direkt av säkerhetschefen, en grupp som har hand om IT-säkerhet och som leds av en 

tjänsteman som har ansvar för IT-frågorna. Sen finns ytterligare en grupp som hanterar 

frågor om extraordinära händelser, ledningen har en beredskapssamordnare som är 

placerad inom Räddningstjänsten. 

 

Under dessa grupper finns sedan ett antal grupper ytterligare som arbetar konkret med 

säkerhetsarbetet och underlaget för det nya handlingsprogrammet. Det underlaget går 

sedan upp och hanteras i riskhanteringsgruppen, som gör prioriteringar bland de olika 

frågorna och underlagen i fråga om vad som skall upp till kommunledningen. 

 

Räddnings- och beredskapsnämnden får då ansvaret när det gäller brand och 

förebyggande brand. 

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på? Vem tar 

fram data och hur och av vilka bereds, bearbetas och diskuteras dessa data vidare? 

Inom tex vård- och bildningsförvaltningarna finns ett säkerhetsanalysprogram, 

”Säkerhetsanalys”, i Jämförelsekommun A, för alla tillbud, försäkringar, 

fastighetsdokumentationer osv. Detta är säkerhetschefens instrument och han uppdrar åt 

alla förvaltningar att lägga in så mycket som möjligt där. Systemet är svårt att hantera och 

man håller på att förbättra förvaltningarnas arbete med att lägga in data. 

Räddningstjänsten har sin egen insatsstatistik och ”Räddningstjänst i siffror” och de data 

man kan få ut från NCO. Men detta område kan förbättras.  
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Det är tjänstemännen inom olika undergrupper till riskhanteringsgruppen som tar fram 

data. Räddningstjänsten har en vakans just nu men det är tänkt att en brandingenjör skall 

arbeta med dessa frågor och data i framtiden. Denna person skall även bistå de andra 

förvaltningarna och tjänstemännen inom dessa.  

 

Data bearbetas och diskuteras av säkerhetschefen, undergrupperna till 

riskhanteringsgruppen och räddningstjänstledningen.  

 

Jämförelsekommun B. Mellanstor kommun i förbund 

Informationen baseras på en intervju med Räddningstjänstförbundets chef hösten-07, 

plus olika texter. 

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

Förbundet har fem kommuner. Varje medlemskommun har politikerrepresentanter i 

direktionen, dessa politiker sitter även i kommunfullmäktige.   

 

Hela länet har relativt täta räddningschefsträffar, 5-6  ggr per år. I dessa träffar ingår 

räddningschefer, stf räddningschef för förebyggande, länsstyrelsens representant, 

representant från SOS och regionsorganisationen där handlingsprogram och 

säkerhetsarbete ständigt diskuteras. 

 

Förbundet har en förebyggandeavdelning med en aktiv chef. Till räddningschefen och 

chefen för förebyggande verksamhet fanns i arbetet med de första LSO-

handlingsprogrammen en förvaltningsrepresentantgrupp för den största kommunen 

kopplad. Här fanns totalt 7-8 representanter för samtliga förvaltningar och de olika 

kommunala bolagen. Representanterna gjorde förvaltningsspecifika risk- och 

sårbarhetsanalyser och planerade åtgärder för att förebygga olyckor. Dessa inventeringar 

och åtgärdsförslag diskuterades både i nämnderna och i förbundsdirektionen. Ett likartat 

förfarande användes i övriga medlemskommuner men i två av kommunerna ingick 



 28

frågorna ej i det gemensamma arbetet utan behandlades i berörd kommunal nämnd och i 

kommunstyrelsernas arbetsutskott. 

 

Arbetet var förvaltningsövergripande och tvärsektoriellt och där ingick förvaltningar och 

deras nämnder, t ex tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden, kulturnämnden, 

gymnasienämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, fastighetskontoret och kommunens bolag. Samarbete fanns med 

närpolis, medan kontakter med landstinget och vården var under utveckling.  

 

Handlingsprogram för mandatperioden 2007-2010, antaget hösten 2007, har tagits fram 

på ett lite annorlunda sätt. Arbetet och handlingsprogrammen inom förbundets regi har 

koncentrerats till att omfatta handlingsprogrammet för räddningstjänst och 

handlingsprogramsdelen ”förebyggande åtgärder mot brand”.   

 

Den person som håller i pennan i handlingsprogramsarbetet är Stf Räddningschef för 

förebyggande. Han har genomfört ett intensivt remissarbete till nämnder och 

medlemskommuner men han har även ventilerat det skrivna internt med all personal, dvs 

alla operativa och förebyggande arbetsgrupper. Alla arbetsgrupper har engagerat sig i 

detta. Handlingsprogrammet har gått till alla medlemskommuner på remiss och 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i varje medlemskommun har klubbat det 

innan förbundsdirektionen fastställde det. 

 

De återstående delarna av arbetet som handlar om förebyggande av olyckor sker inom 

respektive kommunal nämnds ansvarsområde där riskanalyserna fortfarande sker. T ex 

arbetet med fallolyckor ingår i det normala arbetsmiljöarbetet inom berörd nämnd. Man 

menar att man på så sätt integrerar förebyggandefrågorna i ”linjen” och den reguljära 

verksamheten där de hör hemma.   

 

Ett nytt forum som skapats är en grupp som den administrativa chefen inom förbundets 

säkerhetsavdelning har tagit initiativet till. Det är en grupp med förvaltningschefer från de 

förvaltningar som är speciellt viktiga i säkerhetsarbetet. Gruppen diskuterar inte direkt 

formuleringen av handlingsprogram men är viktig i säkerhetsarbetet. 
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De politikerrepresentanter som deltar i diskussionerna finns i förbundsdirektionen och i 

medlemskommunernas nämnder, kommunstyrelser och kommunfullmäktige.  

 

Länsstyrelsen och Statens Räddningsverk har givit ett gott stöd. ”Säker och trygg 

kommun”-projektet innebär också flera kontakter med Räddningsverket. Länsstyrelsens 

representant ingår kontinuerligt i regionchefsmötet. 

   

Genom vilken interaktion?  

Ingen speciell grupp för fördjupande studier kunde utses. 

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

Ett centrum för äldres säkerhet har inrättats i den största kommunen. 

Räddningstjänstförbundschefen sitter med i dess styrelse. Äldres säkerhet har blivit ett 

nytt fokusområde. Inom vissa stadsdelar har man arbetat med att införa ett trygghetspaket 

riktat till medborgarna. Det sker mycket trygghetsarbete främst i B. Mellanstor kommun 

där det finns speciella trygghetsutvecklare inom olika förvaltningar som står i kontakt med 

en säkerhetskoordinator anställd inom Räddningstjänstförbundet. 

 

Krishanterarna har även fokuserat problematiken med höga flöden och 

klimatförändringarna. 

Förbundet har förstärkts med tre handläggare inom krishantering och man betonar att allt 

har ett samband. Dessa arbetar åt alla fem kommunerna med området extraordinära 

händelser. Förmodligen kommer dessa tjänster att heta säkerhetssamordnare längre fram. 

 

Nätverk är ett ledord i förbundet som även ingår i satsningen ”Säker och trygg kommun”. 

Projektet innebär att nätverk etableras med andra kommuner som har varit mycket 

positivt att ha i dessa diskussioner. Här utgår man ifrån kommunens perspektiv vilket 

innebär att räddningstjänstpersonal får byta synvinkel. I samband med projektet har också 

en mycket bra utbildning bedrivits. 
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Inom det förebyggande området har man gjort nya satsningar. Utbildningen har utökats 

och utbildning i s k ”kortkurser” ges till 4 - 5000 personer per år. En instruktör har 

anställts med uppgift att utbilda internt inom medlemskommunerna och även externt t ex 

gentemot privat näringsliv, offentlig sektor osv. Förebyggandefrågorna integreras i 

utbildningarna på ett bra sätt. 

 

Hela personalen informeras ständigt gällande LSO och annat nytt och 

förebyggandefrågorna tar mer utrymme. 

 

Man har också organiserat upp en ”flexstyrka” med sex man som jobbar dagtid med 

praktiskt förebyggande arbete. Flexstyrkan kan dessutom bedriva extern utbildning och 

ha beredskap. Det är tänkt att bemanningen i styrkan ska skifta varje halvår. 

 

Ett nytt projekt har startats i skolan, ”Konfliktlösning utan våld”, som fortsättning på det 

förebyggande arbetet i skolan. I det nya projektet identifierar man våldsbenägna 

ungdomar och låter sedan ungdomarna ”praktisera” inom räddningstjänsten fem åt 

gången för att få ett ändrat synsätt på våld kontra säkerhet.  

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på? Vem tar 

fram data och hur och av vilka bereds, bearbetas och diskuteras dessa data vidare? 

Inom extraordinära händelser används geografiskt informationssystem (GIS) och 

analyssystemet Arcview som är kopplat till GIS. Man har kartsystem där man positionerar 

insatserna. Man försöker även att hitta bra system för incidentrapportering. Man har tagit 

initiativ till att se över sina datasystem där man tycker att man ligger efter. Man har 

ambitionen att förbättra detta.  

Tjänstemän i olika befattningar inom förbundet, bl a säkerhetskoordinator och 

krishandläggaren och andra berörda tjänstemän, tar fram data. Data bearbetas och 

diskuteras av berörda i olika verksamheter och projekt. 

 

Jämförelsekommun C. Mellanstor kommun i förbund 

Informationen baseras på intervjuer med Räddningstjänstförbundets chef, Stf 

Räddningschef och en kommunal tjänsteman med rollen som projektanställd sekreterare 
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ansvarig för skrivandet av de kommunala förebyggande handlingsprogrammen, hösten-

07.  

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

I förbundet ingår tre kommuner. I arbetet med det första handlingsprogrammet LSO tog 

säkerhetschefen vid den största av de ingående kommunerna initiativet till att samordna 

säkerhetsarbetet. Tjänstemannarepresentanter från varje medlemskommun, den största 

kommunens säkerhetschef och räddningschefen blev en styrgrupp. Gruppen hade en 

projektanställd sekreterare som ansvarade för skrivandet av programmen. Denna 

organisation består inte längre. 

 

Grupper av ansvariga för olika delområden för det förebyggande handlingsprogrammet 

organiserades inom olika förvaltningars tjänstemannanivå, brand lades inom 

Räddningstjänsten och förbundet, kemikalieansvaret inom Förvaltningen för miljö och 

hälsa, kommunalteknisk försörjning lades inom kommunens bolag för energiförsörjning 

och vägtrafik lades på Förvaltningen för teknik och idrott. Grupperna hade projektledare 

och arbetade fram 4 olika delar av handlingsprogrammet och dessa var klara redan i juni 

2004 och lämnades in till styrgruppen. I november 2004 var förslag till handlingsprogram 

framtagna och klara. Ansvarsfördelningen har blivit så att räddningstjänstförbundet har 

ett gemensamt program vad gäller brandområdet och varje medlemskommun är ansvarig 

för ett förebyggande handlingsprogram uppdelat i 4 delområden; kemikalier, 

kommunalteknisk försörjning, brand och trafik.  

 

Förbundsdirektionens politiker diskuterar och formulerar ytterligare mål för 

brandområdet som vidgades åt det förebyggande hållet. Handlingsprogrammet för 

brandområdet diskuteras i räddningstjänstförvaltningens lokala samverkansgrupp och 

rapportering har även skett till förvaltningens ledningsgrupp, då med fokus på det 

operativa. 
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Projektledarna för projekten inom de 4 delområdena träffas sedan och gör kontinuerliga 

avstämningar. I kommunen finns en säkerhetschef och en samordnare på 

stadsledningskontoret som är utbildad LSO-ledare. Under våren 2006 producerade 

gruppen ett skriftligt slutdokument till politikerna, vilket skulle göra ett underlag för det 

kommande handlingsprogrammet 2007. Programmen och målen är påtagligt övergripande 

och ses som styrdokument.  

 

Den största kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet antogs politiskt 

i februari-05. 

 

Dessa grupperingar finns inte längre, hösten -07. Idag anses LSO-frågorna ingå i den 

reguljära kommunala verksamheten. Det systematiska sättet att arbeta med 

säkerhetsfrågorna ska nu vara etablerat. Nytt är att ansvaret för det kommunala 

handlingsprogrammet i den största kommunen numera ligger hos stadsledningskontoret. 

Det har till uppgift att knyta samman nästkommande program. Dels har man de nämnder 

och ansvarsområden man hade sedan tidigare samtidigt som det tillkommit två områden, 

nämligen fallolyckor och naturkatastrofer. Därmed kommer också sociala nämndernas 

stab och äldrenämnden in som nya aktörer. När det gäller arbetet med naturolyckor sker 

detta i samarbete mellan kommunen, Räddningstjänstförbundet och SMHI. Man deltar i 

ett europaprojekt, Preview, där SMHI har huvudansvar.  

 

Det kommunala förebyggande handlingsprogrammet kommer sedan upp i kommunens 

kommunalrådsberedning för kommentarer och så småningom till kommunfullmäktige för 

att beslutas. 

Inom räddningstjänstförbundet och i arbetet med handlingsprogrammet för operativ 

räddningstjänst har en ny grupp med tre politiker organiserats. Gruppen består av 

kommunalråden från de två mindre medlemskommunerna, Räddningstjänstförbundets 

ordförande och Stf Räddningschef för att specifikt diskutera inriktnings- och effektmål. 

Dessa mål riktar sig mot medborgarna och skall vara lätta att mäta och avläsa. Man avser 

senare att titta på prestationsmålen genom tjänstemannaarbete inom förbundet. 
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Det finns grupperingar som är förvaltningsövergripande sammansatta i 

handlingsprogramsarbetet men det sektorsövergripande sker i den mån de olika 

verksamhetsområdena arbetar sektorsövergripande. 

  

Genom vilken interaktion?  

Den nyinrättade politikergruppen utsågs att medverka i inspelning. Inspelning bokades 

men gick inte att genomföra på grund av forskaren. De ledande tjänstemännen inom 

räddningstjänstförbundet är imponerade av det engagemang som politikerna har i 

frågorna. 

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

Det har tillkommit två områden; fallolyckor och naturkatastrofer. Området 

naturkatastrofer kommer i fortsättningen engagera i stort sett alla kommunala 

verksamheter. 

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på? Vem tar 

fram data och hur och av vilka bereds, bearbetas och diskuteras dessa data vidare? 

Vid t ex fallolyckor har man tagit fram siffror i samspel mellan kommunen och 

landstinget. Man använder också NCO:s information. Trafikområdet får mycket data från 

polisen osv. När det gäller verksamheterna och nämnderna så är det mycket kvar att 

utveckla, utvecklingen har gått olika långt. 

 

Inom räddningstjänstförbundet använder man sig av olycksstatistik, data om hur snabbt 

man når fram till olika olyckor, körtider osv. Information om brand i byggnad, 

trafikolyckor och livräddning i vatten har man fått från olika typer av data. Från 

riskanalyserna vet man att man har olika typer av kemikalier och hur mycket. Man har 

studerat tågolyckor då liv stått på spel och även kartlagt hur ofta på dygnet och när och 

med hur många vagnar tåget passerar genom förbundets geografiska område. Dessa data 

har man fått genom trafikdirigenterna inom järnvägen. Tidigare har man även använt 

Räddningsverkets data. 
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Tjänstemän från de kommunala nämnderna och inom förbundet tar fram data. 

Politikerna tar initiativen till någon fråga vilka kommer upp i fullmäktige och sedan läggs 

på berörd nämnd. Då tar nämndens berörda tjänstemän fram olika data och dessa byggs 

in i olika projekt. 

 

Jämförelsekommun D. Liten kommun 

Informationen baserar sig på en intervju med räddningschefen och texter av olika slag. 

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

Att utforma handlingsprogrammen uppdrogs redan 2004 till Räddningschefen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är det främsta diskussionsforumet dit räddningschefen 

vänder sig. Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd. Politikerkontakterna och stödet 

från dessa är mycket bra. 

 

När det gäller det löpande skydds- och säkerhetsarbetet leds det av kommunens 

förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Där deltar kommunstyrelsens ordförande, plus 

första och andra vice ordförande, cheferna för tekniska, sociala och 

räddningstjänstförvaltningarna.  

 
Kommunen har arbetat vidare med LSO-frågorna genom att varje förvaltning har gjort en 

riskanalys. Förvaltningarna hjälps sedan åt att lösa problemen. 

 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott är det främsta diskussionsforumet dit 

räddningschefen vänder sig kvarstår fortfarande hösten-07. Kommunstyrelsen är tillika 

räddningsnämnd. 

 

Nya former i arbetet med handlingsprogram för perioden 2007-2010 är att 

Räddningschefen och beredskapssamordnarna utgör ett forum. Räddningschefen planerar 

att sätta sig ned med beredskapssamordnarna för att skapa ett gemensamt dokument för 
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de förvaltningsövergripande frågorna vad gäller förebyggande av olyckor, det operativa 

handlingsprogrammet för räddningstjänsten och extraordinära händelser. 

 

Säkerhetsgruppen är ett forum med förvaltningschefer från social-, fritids-, 

räddningstjänst-, plus två personer från tekniska kontoret som har ansvar för 

byggnaderna. Genom gruppen drivs ett systematiskt säkerhetsarbete som är tungt att 

driva på och få att fungera från räddningstjänstens sida. En möjlig orsak kan vara att det 

är fel personer som engageras i ett första skede. De som engageras först är t ex 

områdesansvariga, rektorer och andra ledare medan ansvaret bör ligga lite närmare 

personalen inom verksamheterna som är berörda. En utveckling sker mot detta mål. Man 

försöker att lära av misstagen och få de högst ansvariga att delegera detta till lägre 

positioner. Denna grupp träffas en gång i månaden och arbetet baseras på 

förvaltningarnas riskanalyser. Ibland kan det handla om skydds- och säkerhetsfrågor, 

ibland hanteras riskfrågor och extraordinära händelser. Denna grupp kan också kallas in 

extra. Säkerhetsombuden kontaktas via mail och träffas minst en gång om året. De 

speciella brandombuden träffas två gånger om året. Allt sker under ledning av 

räddningschefen. 

 

Man arbetar mycket brett och har förvaltnings- och sektorsövergripande 

sammansättningar i forumen. Hela året finns en katastrofledningsgrupp som har en 

specialuppgift en gång om året då orten invaderas av tusentals människor. Både de 

förvaltningsövergripande och de tvärsektoriella kommunikationsforumen består och 

används i vidareutvecklingen av arbetet. Politiker deltar även i katastrofledningsgruppen. 

Katastrofledningsgruppen finns även resten av året och har t ex kallats in det innevarande 

året då strömmen försvann under ett dygn och även telefonnätet. Där diskuteras alla 

sorters risker och via en jourhavande tjänsteman kan gruppen aktiveras när så behövs. 

Inom en timme var hela gruppen samlad vid strömavbrottet. Samordning och diskussion 

med polis och ambulansverksamheten finns. Kontaktnätet med Vägverket, Eon, Telia osv 

är mycket viktiga. 

 

Informationsaktiviteterna har ökat och de centralt informationsansvariga i kommunen har 

ökat sin delaktighet påtagligt inom LSO-området. 
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Genom vilken interaktion?  

Inget forum utsågs för närmare studier. 

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

Man har en tanke om att integrera det innehåll som skulle ingå i det operativa, det 

förebyggande och handlingsplanen för extraordinära händelser i samma 

handlingsprogram. 

 

Nytt olycksområde är översvämningar, höga vattenflöden, vid två åar. Här sker ett 

förebyggande arbete tillsammans med åförbundet, (alla kommuner utefter ån) tekniska 

nämnden och länsstyrelsen för att göra invallningar. Förbundet har anställt en 

”vattendirigent” som ser allt som händer med vattenflödet och som kan bidra till olika 

vattenmängdsproblem. 

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på? Vem tar 

fram data och hur och av vilka bereds, bearbetas och diskuteras dessa data vidare? 

Det finns mycket data att gå tillbaka till i det första handlingsprogrammet och det tänker 

man göra. I övrigt anser man sig vara dålig på statistik. Man har god statistik vad gäller 

olika typer av brott. Men när det gäller incident- och skaderapportering från 

”vardagsverksamheten” inom olika förvaltningar är det ofta svårt att få in data. Det är 

svårt att få personal att kontinuerligt rapportera in. Det kan handla om datorstölder, olåsta 

dörrar och skador på fönster t ex. Det finns en förväntan på att vaktmästare inom skolan 

och andra inom förvaltningarna skall rapportera men i nuläget fungerar det inte väl.  

 

På alla enheter inom förvaltningarna finns säkerhetsombud, dessa skall rapportera skador 

och incidenter till räddningstjänsten. Rapporteringen sker i ett data- och 

försäkringsmäklarsystem som heter Mars Plus. Varje säkerhetsombud kan gå in via detta 

och lägga in data i systemet. Det är lite trögt att få dem att lägga in data men de blir bättre 

och bättre och räddningstjänsten trycker kontinuerligt på för att få in data.  
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Får man in data om skador eller incidenter i kommunen tar man upp dessa i en 

säkerhetsgrupp för en analys. Inom t ex vården har man fått in många incidenter med 

torrkokning. Detta problem togs då upp med socialchefen och områdesansvariga för att 

lösa problemen. 

 

Man har inte riktigt kommit igång med olycksutredningar. Men LSO har inneburit att 

räddningstjänsten har blivit mera av mångsysslare och personalen ställer upp 

professionellt och aktivt i allehanda uppgifter. Kommunen har områdesansvar vilket 

innebär att räddningstjänsten blir en central part inom många områden. 

 

Jämförelsekommun E. Liten kommun  

Informationen baseras på inspelning av Riskhanteringsgruppen, Räddningsnämnden och 

en ”Nystartsdag” med kommun- och förvaltningsledningen.  

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

Handlingsprogramsarbetet sker på uppdrag av kommunens högsta politiska ledning som 

deltar aktivt i forumen. Räddningschefen har en central roll. Kommunen har en 

räddningsnämnd som leder arbetet med handlingsprogram och skydds- och 

säkerhetsarbete. I räddningsnämnden sitter politiker. Räddningschefen har i uppdrag att 

arbeta fram även det reviderade handlingsprogrammet.  

 

Riskhanteringsgruppen är viktig i arbetet med skydd och säkerhet. Man kan säga att 

gruppen är ”säkerhetschef”.  Gruppen sorterar direkt under kommunstyrelsen. I 

riskhanteringsgruppen ingår Kommundirektören, Räddningschefen, stf Räddningschef 

och numera en processansvarig brandingenjör från räddningstjänsten. I övrigt finns andra 

förvaltningar och kommunala bolag företrädda men inte skola-, social- och 

kulturförvaltningarna. Man arbetar med ett femtontal olika riskscenarier tillsammans med 

räddningstjänstens ledare och processledare. I processledarnas arbete och kontakter med 

förvaltningar, bolag och politiska partier har det tidigare ingått att diskutera ett 

”strukturförslag” till handlingsprogram. Alla synpunkter som framkommit lämnades 
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sedan till riskhanteringsgruppen att sammanställa. Slutligen togs förslaget till det första 

handlingsprogrammet fram i gruppens arbete. Förslaget diskuterades sedan i 

kommunstyrelsen i slutet av 2004. Riskhanteringsgruppen har arbetat vidare och 

förankringen för LSO-frågorna hos politikerna är god. 

 

Arbetet då lagen trädde i kraft 2004 påbörjades på så sätt att räddningstjänstpersonalen 

fick lära sig lagen och sedan ta huvudansvaret för olika delar av skydds- och 

säkerhetsarbetet. Räddningstjänstpersonalen utgjorde processledare i arbetet med 

politiker, kommunens förvaltningar och övriga berörda organisationer. Ambitionen var 

att nå ut till alla i kommunen. Kommunens kommunikationsformer var inledningsvis 

ovanliga på så sätt att flera av dem leddes av räddningstjänstens personal. De 

processansvariga från räddningstjänsten drev utvecklingen genom att bjuda in till olika 

utbildningar och möten med kommunstyrelsen, kommunens förvaltningschefer och 

chefer för kommunala bolag och länsstyrelsens ansvariga. Brandmännen, dvs 

processledarna, besökte alla förvaltningar och bolag och informerade. Processledarna 

hade även ansvaret för informationen till de politiska partierna fördelade på sig. Varje 

politiskt parti fick sålunda en kontakt med en processledare.  

 

En utbildning av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott anordnades av 

räddningschefen och processledarna. Deltagare var sju ks-au ledamöter, inklusive vice 

ordförande, kommundirektören, bostadsbolagets företrädare, personal från bildnings-, 

kultur- och fritidsförvaltningarna och två personer från kommunens kansli. En träff och 

diskussion med länsstyrelsens ansvariga och räddningsnämnden ordnades också av 

samma grupp. Här deltog räddningschefen, kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 

ordförande, 2 övriga ledamöter, varav en var ambulansförare, tre personer från stadens 

bostadsbolag plus två personer från länsstyrelsen. 

 

LSO-arbetet har drivits vidare genom räddningschefen och processledarna från 

räddningstjänsten. Kommunikationsforumen är framför allt förvaltningsövergripande. De 

förvaltningsövergripande samarbetsforumen består alltså och nya sammankallas allt efter 

behov, med räddningstjänsten som sammankallande.  
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Kommunen har även ett lokalt brottsförebyggande råd. Kommunen ingår i ett 

tvärsektoriellt och kommunövergripande samarbete som föranletts av händelser inom 

området men som innebär diskussioner om skydds- och säkerhetsarbete. I kommunen 

finns en nyinrättad samordningsgrupp för krisledning och extraordinära händelser. 

 

Processledarnas arbete visade sig inte vara lätt utan har stannat av. Räddningschefen och 

processledarna har upplevt en viss grad av motstånd i arbetet med 

förvaltningsföreträdarna och planerar en ”omstart” av LSO-arbetet under hösten 2006. 

Nystarten och därmed revideringen av handlingsprogrammet genomfördes under hösten 

2007. Halvdagskonferensen leddes av en brandingenjör som nu är processledare. Man 

gjorde en genomgång av det tidigare handlingsprogrammets 8 riskområden och 

fördjupade riskanalyserna. I ”Nystarten” deltog 21 personer från alla förvaltningar, 

kommunala bolag och delar av räddningsnämnden som arbetade intensivt med att 

inventera, grovanalysera, beskriva konsekvenser, prioritera och formulera mål inom olika 

riskområden som kommer att ingå i det reviderade handlingsprogrammet. Som en 

förberedelse inför dagen hade alla fått en uppgift att påbörja sin inventering om tänkbara 

risker inför nystartsdagen. 

 

Målet är att handlingsprogrammet skall vara reviderat och kunna behandlas politiskt vad 

gäller politisk prioritering, formulerandet av acceptanskriterier och ev resurstillförsel vid 

årsskiftet 2007-2008. 

 

Genom vilken interaktion? 

Här har tre kommunikationsforum uttagits för fördjupade studier. Det rör sig främst om 

förvaltningsövergripande kommunikationsforum men innehåller även 

sektorsövergripande kommuikationsforum.  

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  
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I riskhanteringsgruppen hanteras risker inom folkhälsoområdet, t ex barnsäkerhet, 

brottsförebyggande, natur- och fallolyckor, brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete 

(SBA) och krishantering. 

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på? Vem tar 

fram data och hur och av vilka bereds, bearbetas och diskuteras dessa data vidare? 

Man använder sig av insatsstatistik. Dessutom används statistik från förvaltningar och 

bolag som underlag till framförallt riskanalyserna. Det är Tjänstemän inom förvaltningar 

och bolag som bereder ärenden till nämnder. Data förs in i dokument och diskussioner i 

de kommunala nämndernas arbete. 

 

3.3.2 IDA-pilotkommuner 

 

IDA-pilotkommun 1. Stor kommun i förbund  

Informationen baseras på intervjuer med en säkerhetssamordnare inom kommunens 

stadsledningskontor och en intervju med en projektsamordnare inom avdelningen ”Stöd 

till enskilda” inom räddningstjänstförbundet. 

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

Ett politiskt initiativ med en övergripande och samordnande projektverksamhet, där de 

flesta politiska partierna var företrädda och samtliga förvaltningschefer var involverade, 

togs 2004. Många personalkategorier inom organisationen var engagerade i detta arbete på 

olika sätt. Projektet hade en målbild satt till 2008 och en fastslagen tidsplan. Projektarbetet 

hade flera underliggande fokusområden där ”trygghet” var ett. Varje underområde hade 

en egen styrgrupp och därunder en arbetsgrupp. I detta projekt strävade 

räddningstjänstens ledning efter att få till stånd ett samordnat strategiskt trygghetsarbete. 

LSO-tänkandet integrerades alltså i det större projektarbetet. Det finns en handlingsplan 

kopplad till hela projektverksamheten, dvs ett inriktande politiskt dokument som gick på 

remiss. Externa parter till hela projektet var samlade i en referensgrupp omfattande 200 

personer. Så småningom skulle detta arbetes olika delar ingå i vardagsarbetet inom alla 
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förvaltningar. I utvecklingen av arbetet blev dock trygghet lika med minskad brottslighet 

och ”förebyggande av olyckor fokuset” försvann. Räddningschefen deltog inledningsvis i 

arbetsgruppen men kom så småningom att utgå ur den. 

  

Kommunen var 2004-2005 i inledningsskedet av en förbundsbildning. Initiativet till 

förbundsbildningen hade tagits på politikernivå. Förbundsbildningsarbetet kom att 

innebära nya forum för diskussionerna om handlingsprogrammens gemensamma och 

separata delar, men dessa forum fanns inte 2006 och kom inte till stånd senare heller. 

 

I kommunikationsformerna deltog i detta inledande skede den högre politiska ledningen, 

nämndpolitiker, förvaltningsledningar och räddningschefen. Handlingsprogramsarbetet 

skedde alltså integrerat i det större kommunövergripande projektet och kom att ha en 

annan prägel än ett traditionellt handlingsprogramsarbete. Kommunen hade då redan 

över hundra traditionella handlingsprogram. Kommunfullmäktige behandlade 

handlingsprogrammet som egentligen var ett dokument som handlade om systematiskt 

trygghetsarbete, i det stora projektet under någon av de första månaderna under 2005, 

men har inte antagit det. Länsstyrelsen (lst) har bedömt förslaget till handlingsprogram 

och anser att det bör omarbetas. 

 

Sedan år 2006 har räddningstjänstförbundet fått uppgiften att arbeta med ”Lagen om 

skydd mot olyckor” med fokus på just de olyckor som föranleder räddningsinsats. I det 

arbetet skedde initialt en serie möten där medlemskommunerna diskuterade hur man 

kunde samarbeta och ta ansvar för just den delen av kommande handlingsprogram. 

Samtidigt befann man sig inom förbundet i ett ”mittemellanläge” för att under 2008  ingå 

i ännu en ny organisationsform. Man lade sig därför på en mininivå när det gällde 

handlingsprogramsarbetet. År 2008 har man planer om att ingå i Räddningsverkets 

projekt OPERA, även kallat BEREDD NU för att dimensionera resurserna utifrån en 

lokal riskbild på ett annorlunda sätt än idag.  

 

I den största kommunen, IDA-pilotkommun 1, fanns som sagt ett helhetsgrepp över hela 

skydds- och säkerhetsutvecklingen genom ett kommunövergripande och 

sektorsövergripande projekt. Ansvaret för framdriften av projektet ligger på beslutsnivån 
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hos politikerna med utföraransvar hos avdelningen för Säkerhet och beredskap i 

kommunen. Inom projektet fanns en trygghetsgrupp där den tidigare räddningschefen 

ingick. Trygghetsgruppens fokus har under 2006 varit brottsförebyggande arbete. 

Arbetsgruppen omkring trygghet har ett tydligt uppdrag att minska brottsligheten och öka 

den upplevda tryggheten hos Storstadsborna. Man har arbetat med åtgärder som t ex 

övervakningskameror. Trygghetsdiskussionerna går generellt från att se problemen som 

sociala och demografiska frågor, snarare än tekniska. 

 

I september 2005 hade man avsikten att diskutera fram ett samlingsdokument av 

strategiskt slag som skulle fokusera de övergripande målen och samtidigt innehålla 

strategiska mål för varje förvaltning. Arbetet tog längre tid än förväntat men sträcker sig 

från områden som internt skydd, strategiskt trygghetsarbete och krisberedskap i 

kommunen.  

 

Liknande projekt fanns även i någon av medlemskommunerna. I alla 

medlemskommunerna fanns det säkerhets- och beredskapsenheter. Samarbetet mellan 

kommunerna har ökat påtagligt även inom andra områden genom samarbete mellan 

kommunerna i olika konstellationer. Ambitionen är att skapa större och resursstarka 

enheter.  

 

Hösten 2007 har man alltså inget antaget handlingsprogram. Men chefen för avdelningen; 

stödverksamheten/verksamhetsstrategi inom räddningstjänstförbundet där IDA-

pilotkommun 1. Stor kommun i förbund ingår, håller i skrivande för alla 

medlemskommunernas räkning. Nu hösten 2007 skrivs ett nytt handlingsprogram inom 

räddningstjänstförbundet som är tämligen övergripande och som främst beskriver 

processer. Sedan kan bilagor fogas in till dokumentet. Tidsramen för framtagandet av 

programmet har flyttats fram till första kvartalet 2008. 

 

Handlingsprogrammet baseras på genomförda riskanalyser men det finns ingen grupp 

som arbetar specifikt med handlingsprogrammet. Politikerna i direktionen informeras 

kontinuerligt. Dessutom finns en samverkansgrupp som består av direktionsledningen 

och två tjänstemän från de olika kommunerna. Från den största kommunen deltar 
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säkerhetssamordnaren och chefen för säkerhetsavdelningen inom stadskontoret 

(säkerhetsavdelningen är direkt underställd kommunledningen), från 

medlemskommunerna deltar säkerhets- och beredskapssamordnare. Där testas och 

diskuteras idéer. 

 

Vissa forum i det övergripande projektet är förvaltningsövergripande och vissa delprojekt 

arbetar sektorsövergripande. 

 

Genom vilken interaktion? 

Inget forum är utvalt för vidare studier. 

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

Några nya områden har tillförts men man har främst fört in ett arbete som kallas ”Fakta 

och analys”. Arbetet innebär att man har arbetat fram en stor mängd data och underlag till 

handlingsprogrammet. Man har integrerat olycks- och insatsstatistik, demografiska data, 

en prognos över samhällsutvecklingen.    

 

Kommunens säkerhetsavdelning arbetar med att organisera risk- och såbarhetsanalyser.  

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds och säkerhetsarbetet på idag? 

Samhällsplaneringens data, olycks- och insatsstatistik togs fram. Man inhämtade data 

genom Räddningsverket. Projektsamordnaren inom avdelningen ”stöd till enskilda” som 

är brandingenjör inom förbundet tog fram data. Data redovisas i samverkansgruppen 

inom förbundet och räddningstjänstförbundets direktion. 

 

Använder man IDA-verktyget och dess olika delar, indikatorer, data och analys? Vem tar fram 

uppgifter? Hur och av vilka bearbetas, bereds och diskuteras dessa data vidare? 

Under hösten 2007 användes i princip inte IDA. Men man kan säga att man genom den 

inhämtade datan fick tillgång till samma data som i ”datadelen” i IDA. Man gjorde 

dessutom analyser av när olyckorna sker. När på året och när på dygnet? Man tittade även 

på olika aspekter av brandskyddet. Analyser genomfördes också. När det gällde 
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demografiska data kunde man observera den ökande bostadsutvecklingen och därmed 

troligen även åstadkomma en ökning vad gäller vardagsolyckor.  

  

 Har informationen från IDA-verktyget någon påverkan på kommunernas sätt att formulera och driva 

skydds- och säkerhetsfrågorna i kommunen? 

Ja, högst troligt längre fram i arbetet menar informanterna. 

 

IDA-pilotkommun 2. Mellanstor kommun i förbund 

Informationen baserar sig på intervjuer med säkerhetssamordnaren för internt skydd i den 

största kommunen och brandingenjör inom avdelningen räddning och säkerhet. 

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

Förbundet består av fyra medlemskommuner. Kommunen bedriver räddnings- och 

säkerhetsarbete även i två andra kommuner reglerat i avtal. Den största kommunen är 

huvudman för verksamheten. 

 
Ansvariga för framtagandet av handlingsprogrammet år 2004 var räddningschefen och 

kommunens ansvarige för det olycks- och brottsförebyggande arbetet. De två personerna 

tog kontakt med såväl kommunens olika divisionschefer som externa aktörer för att 

engagera dem i handlingsprogramsarbetet. Man strävade efter en bred medverkan och 

delaktighet hos alla kommunens verksamheter, näringsliv och andra organisationer i 

samhället. Politikerna var beställare och uppdragsgivare, de som skrev 

handlingsprogrammet var tjänstemän. Dessa tjänstemän avrapporterade i 

kommunstyrelsen.  

 

Ett uppdrag har återigen givits till Räddningschefen och numera, Chefen för alkohol, 

brottsförebyggande och folkhälsa, för att upprätta det nya handlingsprogrammet i den 

största kommunen. Det finns i kommunen ett antal samordnare utsedda för att arbeta 

med de olika avsnitten i det tidigare och det nya handlingsprogrammet. De fem olika 
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avsnitten är; internt skydd, krishantering, ”Lagen om skydd mot olyckor”, 

säkerhetsskyddslagen och alkohol, brottsförebyggande och folkhälsa. Man har 

målsättningen att arbeta samtidigt med förbundets alla fyra kommuner. Till arbetet med 

handlingsprogrammet finns även en informatör kopplad. 

 

Kommunen arbetade efter indikatorerna inom projektet ”Säker och trygg kommun”. I 

inledningen av det första handlingsprogramsarbetet gav man en bred utbildning i 

kommunbaserat säkerhetsarbete. Inför arbetet med revideringen av handlingsprogrammet 

år 2007 skapas ingen sådan gemensam utbildning.  

 

Ett arbetsseminarium anordnades 2004 inom vilket man tog ett helhetsgrepp över många  

säkerhetsrelaterade frågor. Seminariets uppgift var att prioritera bland frågorna. 

Diskussionen skedde utifrån Metaplanmodellen och handlade om allt från ”klotter till 

krig”, t ex fallolyckor, felmedicinering, skadegörelse, säkerhet på skolgårdar, 

brottsförebyggande åtgärder, larm, trafiksäkerhet och bränder. I seminariet deltog 41 

personer. Deltagarna var representanter från samtliga förvaltningar inom den största 

kommunen, representanter från avtalskommunerna, länsstyrelsen, landstinget, flygplatsen, 

åklagarkammaren och polisen.  

 

Vid revideringen av handlingsprogrammet 2007 kommer inte seminarier av detta slag att 

genomföras utan säkerhetssamordnaren arbetar mer direkt mot förvaltningarna där det 

finns väl etablerade arbetsgrupper. En sådan grupp kan bestå av samordnaren och sedan 

en representant från varje organisation inom den kommunala verksamheten. 

 

Säkerhets- och trygghetsrådet inrättades 2004 och ersatte det olycks- och 

brottsförebyggande rådet. Här fanns kommunstyrelsens ordförande och vice ordf, 

kommundirektören, kommunens divisionschefer, räddningschef, chef för ”Bo och 

bygga”, chef för ”strategi och tillväxt”, närpolischef, ungdomsfullmäktige, landstinget, 

Svenska kyrkan, pensionärsorganisationerna, de senare fyra med var sin representant var. 

Chefen för åklagarkammaren, ordföranden i Centrumföreningen, vd Länsförsäkringar, 

regionchefen för Vattenfall satt också i rådet. Säkerhets- och trygghetsrådet var ett av 

kommunernas förvaltnings- och sektorsövergripande forum. Detta forum är nu vilande. 
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Ett nytt råd har bildats, ”Hållbarhetsrådet”, genom den nya politiska allianspolitiken och 

detta råd vill ha hälsa, brottsförebyggande och alkohol som sitt ansvarsområde. Detta 

forum ingår inte direkt i handlingprogamsarbetet. 

 

Inom räddningstjänsten var ett antal personer utsedda till områdesansvariga för olika 

områden av säkerhetsarbetet, dessa hade även ansvaret för kontakterna in mot 

kommunens förvaltningar och andra parter i samhället. I arbetet med det reviderade 

handlingsprogrammet kommer denna personal med underlag och förslag till samordnarna 

i handlingsprogramsarbetet. Här finns regelbundna månadsvisa avstämningar av 

handlingsprogrammets mål. Verksamhetsmålen följs även upp i samband med 

budgetuppföljningen tre gånger om året. Forumet finns men kanske i en annan form.  

 

Inom krishantering kommer samarbetet med andra sektorer till stånd när det gäller t ex  

”IT-strukturen” och ”vattengruppen” 

 

Ambition att öka samarbetet mellan medlemskommunerna växte fram under 2007. 

Förslaget, som kom från förvaltningsledningen inom den största kommunens avdelning 

för räddning och säkerhet, var att alla medlemskommunerna skall arbeta tillsammans med 

det kommande handlingsprogrammet, vilket förankrades på politiker- och 

kommundirektörsnivå i medlemskommunerna. En förberedelse inför detta är att man 

inom varje kommun har identifierat samordningsansvariga för olika avsnitt/områden i 

handlingsprogrammet. 

 

Kommundirektörerna i de fyra kommunerna diskuterar nu möjligheterna att även göra ett 

gemensamt arbete omkring brottsförebyggande och folkhälsa. 

 

I kommunen genomfördes under hösten 2007 en nystartssatsning som involverade alla 

medlemskommunernas politiker och tjänstemän. Förmiddagskonferensen leddes av en 

konsult inom kommunal styrning, ledning och effektivitet där målet var att engagera alla 

medlemskommuner i ett kommande gemensamt handlingsprogramsarbete. Ett specifikt 

syfte var även att skapa engagemang hos politikerna för detta.  
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Målet är att handlingsprogrammet skall vara reviderat och politiskt beslutat under andra 

kvartalet 2008.  

 

Genom vilken interaktion? 

Nystartsdagen med alla medlemskommunerna är inspelat för vidare studier. 

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

Nytt område är folkhälsa och alkohol, initiativet har tagits av den nya politiska 

majoriteten. Det finns också önskemål om att integrera trafik i handlingsprogrammet, 

vilket är ett centralt  

problemområde och som inte bör ligga utanför programmet.  

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på idag ? 

Man arbetar med hjälp av kontroller, verksamhetsuppföljning och utveckling av 

verksamhetssystem där man tar fram data.  

 

Data finns i de kommunala enheternas egen riskinventering, så även i risk- och 

sårbarhetsanalyserna. Mycket nationell statistik från myndigheterna brukas. Mycket data 

samlas in men användningen av den måste utvecklas vidare. Det är tjänstemän i 

kommunen som tar fram data.  

 

Använder man IDA-verktyget och dess olika delar, indikatorer, data och analys? Vem tar fram 

uppgifter? Hur och av vilka bearbetas, bereds och diskuteras dessa data vidare? 

Nej, den största utvecklingsstrategin för förändring är utbildning. Denna utvärderas 

kvalitativt. 

 

IDA används inte idag, senhösten 2007, men man ser stora möjligheter med IDA.  När 

verktyget är klart kommer detta att brukas i den redan organiserade 

verksamhetsuppföljningen. 

 

IDA-pilotkommun 3. Mellanstor kommun i förbund 
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Informationen baserar sig på intervjuer med en säkerhetssamordnare i förbundet och en 

studerande som gör sitt examensarbete inom förbundet. 

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 

Förbundet består av fem medlemskommuner. OBS! Inom räddningstjänstförbundet görs 

handlingsprogrammet enligt LSO, både för förebyggande och operativ verksamhet. De 

enskilda kommunerna upprättar handlingsplaner för skydd och säkerhet och dessa är en 

del i LSO handlingsprogrammet som räddningstjänstförbundet gör. 

Medlemskommunerna har en slags ”beställningslista” riktad in i handlingsprogrammet 

LSO. I den kommunala handlingsplanen får man hela sammanhanget inom kommun. 

 

Det finns ett säkerhetsråd i den största kommunen som träffas 4 gånger om året. Här 

sitter kommunchef, säkerhetssamordnare, några av förvaltningscheferna, projektansvarig 

för ”Säker och trygg kommun”. 

 

Inom räddningstjänstförbundet finns en redaktionsgrupp för LSO handlingsprogrammet 

och även en styrgrupp. I styrgruppen ingår avdelningscheferna och räddningscheferna i 

medlemskommunerna. I redaktörsgruppen deltog sektionscheferna för olika avdelningar 

två säkerhetssamordnare, en brandingenjör, en avdelningschef och en redaktör.  

 

Efter att handlingsprogrammet har arbetats fram skall det behandlas i presidiet och 

direktionen. Efter det skall handlingsprogrammet ut på remiss till Länsstyrelsen och 

medlemskommunerna. Handlingsprogrammet tas sedan på ett direktionsmöte i förbundet 

i början av år 2008. 

 

De politiska forumen är de olika kommunala nämnderna, kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktige och räddningstjänstförbundets direktion. Handlingsplaner och 

handlingsprogram går på remiss till alla nämnder för att sedan bearbetas tillsammans med 

synpunkter i kommunstyrelsen. 
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Man avser att anta handlingsprogrammet i räddningstjänstförbundets direktion, innan 

bearbetas den i kommunalrådsberedningen. 

 

I varje kommun görs en risk- och sårbarhetsanalys och en handlingsplan som är kopplad 

till risk- och sårbarhetsanalysen, där åtgärderna för att förhindra att riskerna uppstår och 

åtgärder för att förbättra hanteringen av det som uppstår. Det finns även en 

riskhanteringsgrupp som består av ca 20 tjänstemannaexperter, som gör risk- och 

sårbarhetsanalys och handlingsplaner. Här deltar representanter från sektorer som polis, 

sjukvårdsorganisationer osv samt representanter från räddningstjänstförbundet då vissa 

frågor diskuteras. Säkerhetssamordnaren sammankallar.  

 

Säkerhetssamordnaren är anställd i räddningstjänstförbundet och arbetar på uppdrag av 

kommunchefen i den största kommunen. 

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

I den största kommunen väljer man områden som täcks av lagen om skydd mot olyckor, 

lagen om extraordinära händelser och ”säker och trygg kommun”. Arbetet innebär en 

revidering av det tidigare handlingsprogrammet speciellt med hjälp av 10 indikatorer, bl a 

antal omkomna, antal svårt skadade, antal förlorade levnadsår, riskplanering, natur- och 

miljörisker, antal räddningsinsatser, antal olyckor och trafikonykterhet, totalkostnad på 

olyckor (vilket är mycket svårt att beräkna). Indikatorer skall mätas varje år 2008-2011. 

Detta skall ge en överblick över perioden handlingsprogrammet varar. 

 

Det har kommit en risk- och sårbarhetsutredning just i dagarna vilket påverkar 

problemområdens i riktning mot t ex naturolyckor. Det kan handla om skred och ras och 

vattenregleringsfrågor. Pandemier och smittskyddsfrågor är också nya frågor. 

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på idag ? 

Vissa indikatorer är mätbara och då finns uppgifterna inom kommunens förvaltningar 

och andra angränsande organisationer.  Riskbedömningar bygger på risk- och 

sårbarhetsanalyserna som är gjorda i arbetet med kommunernas handlingsplaner. Riskerna 
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ges ofta där en mer beskrivande karaktär med vissa kvantitativa inslag. Data hämtas från 

IDA, NCO.  

 

En viktig aspekt i behandlingen av data har varit att tillvägagångssätten vid hanteringen av 

data och mätningar är lika i alla medlemskommunerna. På så vis kan man jämföra och tala 

i samma termer. Det är också en förutsättning för att kunna ingå i samma 

handlingsprogram. 

 

Man avser även att utveckla användandet av GIS så småningom.  

 

Tjänstemän som bereder ärenden till nämnder, säkerhetssamordnare och i detta fallet en 

studerande som gör sitt examensarbete inom just detta fältet tar fram data. 

Examensarbetet heter  ”En jämförelsemetod för kommunala risker”. 

 

Använder man IDA-verktyget och dess olika delar, indikatorer, data och analys? Vem tar fram 

uppgifter? Hur och av vilka bearbetas, bereds och diskuteras dessa data vidare? 

Ja här används 10 indikatorer. Datadelen används också aktivt i 

handlingsprogramsarbetet. 

 

IDA-pilotkommun 4. Liten kommun OBS! Kommunen måste betraktas som bortfall eftersom 

kommunen inte har deltagit i några aktiviteter i IDA-projektet. 

 

IDA-pilotkommun 5. Liten kommun 

Informationen baseras på intervjuer med avdelningschefen för avdelningen med 

övergripande förebyggande frågor och avdelningschefen för avdelningen med 

övergripande ansvar för operativ verksamhet, båda vid räddningstjänsten i kommunen. 

 

Frågeställningar: Hur kommuniceras och formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-

handlingsprogramsarbetet/det systematiska säkerhetsarbetet? I vilka forum och mellan vilka deltagare? 

Finns det forum med förvaltnings- eller sektorsövergripande sammansättning? 
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Det första handlingsprogrammet 2004 gjordes på tjänstemannanivå och med mindre 

omfattande politikerinvolvering. Handlingsprogrammet var också begränsat till olyckor 

som föranleder räddningsinsats. 

 

Man arbetar nu med en organisation runt hela säkerhetsområdet som ska vara politiskt 

förankrad. I kommunstyrelsen har nu en policy för säkerhetsarbetet fastställts efter ett 

långt arbete med ambitionen att få till stånd ett sådant. I denna policy ingår att bestämma 

var ansvaret för olika frågor ligger så att inte hela området bara får ett 

räddningstjänstfokus. Nu vidtar ett arbete med att tillämpa policyn i arbetet på konkret 

nivå. 

 

Inom skydds- och säkerhetsområdet ligger internt skydd, informationssäkerhet, skydd 

mot olyckor och krishantering. Nu sker ett konkret arbete kopplat till en tidsplan för när 

aktiviteter såsom handlingsprogram skall göras och av vem. 

 

Det reviderade LSO-handlingsprogrammet kommer att vara mindre omfattande i text 

eftersom det första handlingsprogrammet sågs som ett informationsrikt och i viss mån 

utbildande material. Det kommande programmet kommer att vara mera konkret med 

säkerhetsmål och prestationsmål.  

 

Alla förvaltningar och kommunala bolag kommer nu att utse säkerhetsombud. Dessa 

kommer att rapportera till Säkerhetsgruppen med kommunchefen, säkerhetssamordnaren, 

informationssäkerhetssamordnaren och en nyanställd säkerhetshandläggare.  

 

Policyn är förankrad i kommunfullmäktige och de mer konkreta säkerhetsområdena har 

diskuterats i kommunstyrelsen. De kommande säkerhetsombuden som skall utses inom 

alla förvaltningar skall delta i en arbetsgrupp, referensgrupp för handlingsprogramsarbetet 

LSO, men det är inte säkert att det blir samma grupp som arbetar med revideringen av 

handlingsplanerna för extraordinära händelser. Samtliga kommunala förvaltningar och 

bolag skall dock vara representerade i samtliga arbetsgrupper.  
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Än är inte representanter för andra sektorer med i arbetet med LSO-frågorna men planer 

finns på att skapa ett lokalt råd för området skydd mot olyckor. Ett lokalt råd för 

extraordinära händelser har precis skapats. 

 

Ambitionen är att få handlingsprogrammet LSO politiskt antaget under andra kvartalet 

2008. 

 

Man arbetar förvaltningsövergripande vad gäller LSO-frågorna men det tvärsektoriella 

arbetssättet finns främst vad gäller extraordinära händelser. 

 

Genom vilken interaktion? 

Inget forum är utvalt för vidare studier. 

 

Med vilka nya innehållsliga perspektiv och problemformuleringar arbetar man?  

Handlingsprogrammets skall breddas till att omfatta mer än de olyckor som föranleder 

räddningsinsats. Här förväntar man sig en diskussion med politikerna om vilka frågor som 

skall prioriteras. Här ser man även IDA som ett viktigt verktyg i diskussionerna med 

politikerna. 

 

När det gäller området ”äldres säkerhet” och fallolyckor kommer det att vara  ett tydligt 

område. Man har redan börjat arbeta konkret med kraftfulla insatser på utbildning till 

förvaltningarnas personal och allmänheten. 

 

Vilken typ av data baserar man sina problemformuleringar i skydds- och säkerhetsarbetet på idag? 

Befintlig insats- och olycksstatistik finns tillgänglig. 

 

Använder man IDA-verktyget och dess olika delar, indikatorer, data och analys? Vem tar fram 

uppgifter? Hur och av vilka bearbetas, bereds och diskuteras dessa data vidare? 

De två enkäterna som är gjorda, ”Trygghetsenkäten” och ”Skydd i hemmet”, kommer att 

redovisas och användas i arbetet med handlingsprogrammet. Man upplevde sig otrygg i 

kommunen och undersökningen av detta förhållande kommer att fördjupas. 

Insatsstatistiken och data kommer att användas. 
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4.  DELSTUDIE 2, VAD TAS TILL PROTOKOLLET?  

 

4.1 Inledning 

 

Inom ramen för projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete 

(KOBS) har vi undersökt hur frågor som rör säkerhet i kommuner hanteras och 

diskuteras av kommunpolitiker. Genom att jämföra dagordningar och protokoll från tio 

kommuner, varav fem ingår i en pilotstudie för ett nytt webbaserat nationellt 

informationssystem för indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor (IDA), har vi 

försökt få en uppfattning om vilka frågor som är uppe på den politiska dagordningen. 

Ambitionen med den delstudie som redovisas nedan är att undersöka om och i sådana fall 

hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. 

Tanken är att följa om och hur idéer kan kommuniceras och spridas på andra sätt än 

genom lag och förordning, det vill säga genom det som teoretiskt brukar benämnas 

diffusion. Det kan bland annat innebära att en viss praktik eller organisationsform via 

enskilda individer, konsulter eller andra former av samarbeten sprider sig mellan olika 

organisationer (eller i det här fallet kommuner) eller att ”mjuka” direktiv som riktlinjer, 

rekommendationer eller föreställningar om evidens bidrar till att ett specifikt sätt att 

arbeta anammas av fler aktörer på det aktuella fältet.  

 

4.2 Diffusionsprocesser och policy windows – en kort resumé av 

delstudiens teoretiska utgångspunkter  

 

Den del av projektet som behandlas i det följande syftar alltså till att undersöka om och 

hur trygg- och säkerhetsfrågor behandlas på de högsta kommunpolitiska nivåerna. Den 

teoretiska utgångspunkten, som beskrivs utförligare av Johansson-Hidén och Denk 

(2007), är att kunskap/idéer kan påverka verksamheter och omsättas i praktik på två olika 

sätt: genom lagar och regler eller via spridning av idéer mellan människor och 

organisationer på ”frivillig” eller ”oreglerad” basis. Vad vi främst intresserat oss för är 

diffusionen, det vill säga hur ny kunskap eller nya idéer överförs från ett sammanhang till 

ett annat via olika diffusionsagenter. Mer precist har vi arbetat med en definition av 
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diffusion som följer Rogers (1995), där ”diffusion avser processer genom vilka 

innovationer kommuniceras via kanaler över tid mellan medlemmar av sociala system” 

(Johansson-Hidén & Denk, 2007). 

 

Begreppet diffusion kopplades teoretiskt ihop med teorier om policy windows (eller 

formativa moment, jfr Rothstein 1992). Här utgår man från att politiska beslutsprocesser 

under kortare eller längre perioder är ”öppna” och möjliga för olika aktörer att påverka 

och (om)forma. Antagandet om den temporära öppenheten baseras på insikten att alla 

politiska frågor inte är aktuella, eller lätt låter sig aktualiseras, hela tiden. Istället dyker 

sakfrågor/politikområden upp som föremål för intresse/debatt och förändring lite då och 

då. För att sådana tillfällen ska uppdagas krävs att det finns policyentreprenörer som är 

beredda att engagera sig och investera resurser för att få upp en viss fråga på 

dagordningen och i bästa fall öppna ett ”fönster” för förändringar på området. Utifrån 

dessa antaganden blir det empiriskt intressant att undersöka om deltagarna i IDA-

projektet kan ses som både diffusionsagenter och policyentreprenörer, och om de i så fall 

lyckas etablera några policy windows i sina respektive hemkommuner. Den del av KOBS-

projektet som redovisas i rapportens första del, och bygger på deltagandeobservationer 

och konversationsanalys, följer de potentiella policyentreprenörerna på individnivå. Syftet 

med den dokumentanalys som genomförs och redovisas i det följande, är att försöka hitta 

”avtryck” av det arbete deltagandeobservationerna följer på närmare håll i de politiska 

beslutsdokumenten.  

  

Initialt tänkte vi oss att IDA, eller närmare bestämt ett urval av de indikatorer som IDA 

innehåller, skulle utgöra de enda exemplen på innovationer/idéer. Det perspektivet 

kommer emellertid att behöva vidgas, eftersom Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

under 2008 kommer att publicera ”Öppna jämförelser” på området kommunalt 

säkerhetsarbete. De öppna jämförelserna kan ses som en händelse som gör det möjligt att 

öppna förändringsfönster. Även här krävs dock att någon/några kliver fram och ”gör 

jobbet” för att de öppna jämförelserna ska generera påverkansmöjligheter och 

förändringar i de kommunala handlingsplanerna och beslutsprocesserna.  Det innebär i 

sin tur att vi kommer att få vara öppna för att andra diffusionsagenter än de vi initialt 

tänkt oss kommer att bli verksamma på fältet.    
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4.3 Metod och urval  

 

För att få en första översiktlig uppfattning om vilka frågor som kommit upp på 

dagordningen i kommunerna, sökte vi initialt igenom budgetar (ett fåtal), kallelser, 

dagordningar och protokoll till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i de utvalda 

kommunerna. De sökord vi letade efter var: skydd, olycka, trafikolycka, brand, drunkning, 

farliga ämnen, trygghet, risk, säkerhetsarbete, räddningstjänst, säkerhet, kris, katastrof, 

terror, extraordinära händelser, och självmord/suicid. Sökorden valdes delvis utifrån 

common sense-uppfattningar om i vilka termer de frågor vi intresserade oss för skulle kunna 

dyka upp i politiska sammanhang, dels i samråd med Räddningsverket utifrån vilken 

terminologi de själva använder och hur de benämnt de indikatorer som ingår i deras 

datainsamling. De sökord som är substantiv har sökts i både singular och plural.  

 

I denna första delrapport presenteras och analyseras resultaten av data insamlade under 

perioden 2006-01-01 – 2007-06-30. Efter att ha gjort en första sökning i kallelser, 

protokoll och i vissa fall budgetar i de utvalda kommunerna, genomfördes en noggrannare 

läsning av protokollen från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. 

Kallelserna/dagordningarna valdes bort av två skäl. Dels finns de inte tillgängliga för alla 

kommuner, utan måste, om de ska ingå i analysen, scannas in i ett flertal kommuner. De 

kommuntjänstemän vi talade med om detta var måttligt entusiastiska inför 

arbetsuppgiften, som dessutom skulle bli ganska kostsam för projektet.  Dels visade sig 

kallelserna och dagordningarna i de kommuner där de var tillgängliga se väldigt olika ut. I 

vissa dokument var alla handlingar och bilagor inkluderade, i andra kommuner fanns bara 

själva dagordningen, och i ytterligare några fall var det svårt att utröna vad som egentligen 

var bilagt i dokumentet. Det innebar att det var notoriskt svårt att få någorlunda 

jämförbarhet i data från materialet. Kommunernas budgetdokument valdes bort i detta 

initiala skede eftersom den information man kan finna där inte omedelbart svarar mot 

studiens syften. Det är dock möjligt att budgetarna i ett senare skede ändå ska inkluderas i 

dokumentanalysen.  
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Kvar att fokusera på blev alltså protokollen från kommunstyrelser och 

kommunfullmäktige. Trots att protokoll kan framstå som ganska standardiserade 

dokument, visade det sig att variationerna i hur protokollen skrevs och vad de innehöll 

var förvånansvärt stora. Det betyder att antalet träffar på respektive sökord kan variera 

mycket, utan att det nödvändigtvis säger något om antalet relevanta/intressanta frågor. 

Det finns alltså inget rakt samband mellan antalet träffar och antalet ärenden av relevans 

för vår studie. Antalet träffar bör därför tolkas med viss försiktighet. Siffran utgör 

självklart ett mått på hur aktivt vissa begrepp används, men det bör inte tolkas som att de 

kommuner som har flest träffar på respektive sökord också är ”bäst” på att bevaka frågan 

eller driva konkret politik på området.  

 

Problem och felkällor i data 

Förutom att det tycks föreligga olika traditioner/praxis för hur protokoll utformas i de 

studerade kommunerna, finns en del andra ännu olösta problem. I samtliga kommuner 

utom Kommun 1 finns protokollen att ladda hem som pdf-filer från kommunernas 

hemsidor. Det går då också att använda den sökfunktion som ingår i pdf-formatet för att 

hitta alla träffar på de utvalda sökorden. Tyvärr fungerar denna sökfunktion inte ännu i 

två kommuner (A och C). I Kommun C beror det, enligt uppgift från deras web-ansvarige 

tekniker, på att dokumenten initialt skannades in från andra textformat och upplösningen 

blev då så dålig att sökfunktionen inte känner igen några ord. Enligt uppgift från 

kommunstyrelsens ordförande ska problemet dock vara åtgärdat under våren 2008, och 

därefter ska det fungera. Inte heller i Kommun A fungerar sökfunktionen i dokumenten. 

Även där är man medveten om problemet, och håller på att rätta till det. Det betyder dock 

att varken Kommun A eller Kommun C finns med i den här delrapporten. 

 

Kommun 1 har valt en helt egen lösning för att söka i kommunala nämnders och 

styrelsers protokoll. Själva protokollen finns inte åtkomliga, utan man hamnar istället på 

en söksida där man kan fylla i sitt sökord, och sedan välja i vilken nämnd och under vilken 

tid man vill söka. Inget av våra sökord ger en enda träff under den aktuella tidsperioden. 

Eftersom detta tycktes något märkligt, ringde en projektassistent vid två till fällen under 

våren 2007 till kommunens web- respektive arkivansvarige, men fick beskedet att ”det är 

inget fel på sökfunktionen”. Att varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
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behandlar några frågor som rör Räddningstjänsten verkar dock konstigt. Om inte annat 

borde åtminstone budgetar, verksamhetsplaner och delegationer anmälas och läggas till 

handlingarna vid något tillfälle varje år. Eftersom det inte går att få fram protokollen i 

elektronisk form, går det just nu inte att utröna hur det förhåller sig med detta. Även 

Kommun 1 är således oanalyserad för närvarande. 

 

Några kommuner har heller inte kommunstyrelsens protokoll tillgängliga via hemsidorna. 

Det gäller Kommun 3 och Kommun 4, som dock efter telefonkontakt skickade 

protokollen som pdf-filer. I Kommun 4 klarade dock filerna inte flytten från en dator till 

en annan, och endast de sökord jag hunnit klart med innan överföringen finns därför 

med. Kommunen lanserar dock en helt ny hemsida i mitten av juni 2008, och enligt 

uppgift ska även äldre kommunstyrelseprotokoll gå att ladda ner direkt därifrån. 

 

Sammantaget kan man konstatera att det är stora skillnader mellan hur och vilken 

information kommunerna erbjuder sina medborgare (och den intresserade allmänheten) 

via Internet. Det går dock, glädjande nog, att se att möjligheterna har förbättrats i vissa 

kommuner bara under den korta tid som denna studie pågått. Det finns därför gott hopp 

om att resten av studien kommer att gå fortare och lättare att genomföra än den del som 

hittills är avklarad. 

 

Den redovisning som följer inleds med ett par tabeller med deskriptiv statistik för studien 

som helhet. Därefter redovisas kommunerna var för sig. Eftersom texten är en delrapport 

har jag valt att disponera presentationen av kommunerna lite olika. I några fall har jag 

arbetat tematiskt, i andra kronologiskt och i ytterligare några följt en protokollserie i taget. 

Jag har också varit mer sammanfattande och översiktlig i några fall, och mer utförlig i 

andra. Samtliga kommunbeskrivningar avslutas dock med en tabell med deskriptiv 

statistik.  

 

5. SÄKERHETSARBETET I POLITIKEN 

 

Som den kommunvisa genomgången kommer att visa, finns inget enkelt samband mellan 

antalet träffar på ett sökord och dess relevans för det säkerhetsarbete som diskuteras i 
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kommunfullmäktige och kommunstyrelserna. En första generell sammanställning visar att 

sökorden förekommer totalt 2498 gånger i de studerade dokumenten. Skydd är absolut 

vanligast (781 träffar), vilket vid en genomgång av protokollen visar sig bero på att en rad 

ärenden delegeras till, delges eller utreds av kommunens miljöskydds- eller miljö- och 

hälsoskyddsnämnd. På samma sätt förekommer räddningstjänsten som en instans som 

frekvent delges beslut i vissa kommuner, i andra mer sällan. Både risk och säkerhet är 

sökord som ofta dyker upp i ekonomiska sammanhang. Exemplen på sökordens 

varierande träffsäkerhet är fler, men kommenteras närmare kommun för kommun. 

Förekomsten av vart och ett av sökorden redovisas nedan i tabell 2. 

 

Sökord Träffar 
Skydd 781 
Olycka 158 
Brand 174 
Trafikolycka 7 
Drunkning 0 
Farliga ämnen 3 
Trygghet 181 
Risk 282 
Säkerhetsarbete 63 
Räddningstjänst 226 
Säkerhet 413* 
Kris 155* 
Katastrof 34* 
Terror 0* 
Extraordinär 
händelse 

19* 

Självmord/suicid 2* 
Summa 2498 
 
Tabell 2. Totalt antal träffar per sökord. Sökord markerade med * är inte kontrollerade i 
Kommun 4:s kommunstyrelse 2006. Antalet träffar på dessa kommer därför sannolikt att 
öka. 
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En av studiens utgångspunkter var att vi skulle följa en grupp kommuner som ingick i ett 

pilotprojekt för kunskapsöverföring inom räddningstjänsten. En hypotes var att 

medverkan i pilotprojektet skulle kunna generera ett ökat intresse för kommunalt 

säkerhetsarbete, som genom diffusion skulle kunna spridas vidare från den kommunala 

räddningstjänsten till politiker och andra berörda. Tabell 3 visar förekomsten av våra 

sökord i respektive kommun, uppdelade i pilotkommuner och kontrollkommuner. Tyvärr 

haltar data betänkligt, eftersom tre kommuner fattas och en kommun är ofullständig. 

Några slutsatser om hur medverkan i pilotprojektet eventuellt påverkat 

kommunpolitikernas intresse för säkerhetsarbete är därför ännu inte möjlig att dra. 

 

IDA-

kommun 

Träffar på sökord Kontrollkommun Träffar på sökord 

Kommun 2 298 Kommun B 444 

Kommun 3 468 (Kommun C)  

Kommun 4 (444/502) Kommun D 252 

Kommun 5 447 Kommun E 87 

(Kommun 1)  (Kommun A)  

 

Tabell 3. Antal träffar/sökord fördelade kommunvis. Sökningen för Kommun 4 är inte 

komplett. 

 

När det gäller var det kommunala säkerhetsarbetet är föremål för politisk diskussion ser 

det olika ut i olika kommuner. Föga förvånande återkommer de allra flesta ärendena i 

både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom kommunstyrelserna bereder ett 

stort antal av de ärenden som fullmäktige sedan beslutar om. I vissa kommuner 

förekommer dock en rad motioner eller medborgarförslag ställda direkt till fullmäktige. 

Dessa återfinns då först i fullmäktiges protokoll, där kommunstyrelsen eller någon annan 

nämnd får i uppdrag att utreda frågan, innan den, eventuellt, åter dyker upp i 

fullmäktigeprotokollet som beslutspunkt eller för att läggas till handlingarna.  I de flesta 

kommuner är protokollen från kommunstyrelsens möten fylligare än de från 
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kommunfullmäktige, och det är också genomgående i kommunstyrelseprotokollen som 

sökorden dyker upp flest gånger. Det beror emellertid också på att kommunstyrelserna 

sammanträder oftare än fullmäktige, och att materialet alltså består av fler styrelse- än 

fullmäktigeprotokoll. 

 

 Fullmäktige Styrelsen Totalt 

Kommun 2 61 237 298 

Kommun 3 115 353 468 

Kommun 4 207 435* 642* 

Kommun 5 218 229 447 

Kommun B 217 227 444 

Kommun D 102 150 252 

Kommun E 11 76 87 

 

Tabell 4. Förekomsten av sökord i kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens 

protokoll, kommunvis. 

 

5.1 Kommun 2 

 

Protokollen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Kommun 2 rymmer totalt 

267 träffar på de sökord vi intresserar oss för. En majoritet av ärendena behandlas av 

kommunstyrelsen och endast 48 dyker upp även i fullmäktige.  

 

En central fråga som behandlas i Kommun 2 under tidsperioden rör ett avtal om 

räddningstjänsten i en mindre grannkommun. Kommun 2 får, via ett civilrättsligt avtal, 

ansvaret för denna, vilket bland annat innebär skadebegränsande verksamhet (utryckning), 

förebyggande brandskydd och beredskapssamordning vid höjd beredskap. Beslutet fattas 

av kommunfullmäktige (maj 2007), men har tidigare varit uppe i kommunstyrelsen vid 

flera tillfällen (070423). Beslutet genererar också en del andra relaterade ärenden (070625). 

Bland annat tas avtalet upp, när Kommun 2:s kommunstyrelse diskuterar lokaliseringen 

av den nya brandstation man står i begrepp att bygga (070610). 
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Förutom avtalet med grannkommunen hanterar fullmäktige också en plan för större 

oljeskada till sjöss (november 2006). Planen är ett samarbete med två andra 

kustkommuner. Enligt lagen om skydd mot olyckor har räddningstjänsten ansvar för att ta 

hand om oljeutsläpp när de har nått strandlinjen, men oftast påbörjas insatser tidigare än 

så för att minimera skadorna. Räddningsverket, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, 

Naturvårdsverket och Sveriges kommuner och landsting samarbetar för att förhindra 

skador till följd av utsläpp till sjöss, och den kommunala plan som antas av fullmäktige 

ingår som ett led i detta arbete. Vidare antas en krisledningsplan (juni 2006). Enligt lagen 

om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (2002:833) ska en 

sådan plan antas för varje ny mandatperiod. Syftet med planen är bland annat att minska 

sårbarheten och i möjligaste mån eliminera riskerna för extraordinära händelser. I 

Kommun 2 rymmer planen en ambition att ”skapa ett starkt och robust samhälle i 

kommunens geografiska område med förmåga att ingripa effektivt vid extraordinära 

händelser”. (Notera att det enligt formuleringen alltså är samhället som ska förmå 

ingripa…) 

 

Frågan om någon form av kommunal ”fixar-tjänst” för äldre är också uppe i fullmäktige, 

via en motion (november 2006). Där beskrivs att fallolyckorna minskat i de kommuner 

som infört någon form av praktisk hjälp i hemmet till äldre. Även om det saknas 

uppföljningar av de mer precisa resultaten, vill man att även Kommun 2 ska anställa en 

”Fixar-Malte”. Fullmäktige vill dock inte fatta något centralt beslut om att inrätta en sådan 

tjänst, utan överlåter åt Äldre- och handikappnämnden att utreda och besluta om en 

sådan eventuellt ska införas. 

 

Bortsett från dessa ärenden hanterar fullmäktige också några främst formella beslut, som 

taxor för miljönämndens verksamheter, översiktsplaner och detaljplaner. 

 

I kommunstyrelsen behandlas avsevärt fler frågor med relevans för det kommunala 

säkerhetsarbetet och räddningstjänsten. Bland annat lämnar man ett positivt yttrande om 

”Rapporten om förslag till utökad användarkrets i det gemensamma 

radiokommunikationssystemet RAKEL”, som gått på remiss (januari 2006). Rakel 

(radiokommunikation för effektiv ledning) är upphandlat av Krisberedskapsmyndigheten 
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och ska ersätta ett äldre kommunikationssystem inom skydds- och säkerhetsområdet, som 

varit behäftat med vissa brister. För kommunens del innebär det nya systemet att de får 

tillgång till Rakel även vid krishantering i samband med extraordinära händelser i fredstid, 

och att aktörer som elnätsbolag och företag med miljöfarlig verksamhet också kan 

anslutas till systemet om det behövs.  

 

En trygghetsmätning som genomfördes 2005 redovisas i kommunstyrelsen (januari 2006). 

Den visar att Kommun 2 i relation till landets övriga kommuner är en förhållandevis trygg 

kommun och att medborgarna dessutom är tillfreds med polisens arbete.  

 

Kommunstyrelsen ansöker också hos länsstyrelsen om ett bidrag för att undersöka 

förorenade områden. Miljöenheten har riskklassat kommunens områden och gjort en 

prioritering av vilka som bör undersökas i första hand (februari 2006). Det finns också 

pengar att söka för att undersöka och riskklassa förorenade markområden där ingen kan 

hållas ansvarig och åläggas att vidta markundersökningar (januari 2007). Vidare behandlas 

den Krisledningsplan för extraordinära händelser i fredstid, som sedan klubbas i 

fullmäktige (maj 2006). Då den behandlas i kommunstyrelsen tas också till protokollet att 

planen ska gälla för ”inträffade händelser som på en övergripande nivå kräver en snabb 

och kraftfull samordning av kommunens resurser.”. Även planen för större oljeolyckor till 

sjöss är uppe i kommunstyrelsen innan den presenteras för fullmäktige (september, 

oktober 2006). Här påtalas att trots beredskap och förebyggande åtgärder sker 

regelbundet oljeutsläpp till sjöss som drabbar kustområdet och vållar allvarliga 

olägenheter. 

 

Räddningstjänsten informerar också kommunstyrelsen om att en konsultfirma har fått i 

uppdrag att se över samordningsmöjligheter för räddningstjänsterna i länet (september 

2006). Vidare ombeds politikerna ta ställning till en sänkt ambitionsnivå när det gäller 

utryckning vid automatlarm och de informeras om att man köpt in en begagnad brandbil 

till kommunen (september 2006).  

 

Frågan om fallolyckor i hemmet återkommer två gånger vid samma sammanträde, dock 

utan inbördes referens (november 2006). Det första ärendet handlar om införandet av en 
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”fixar-tjänst” i kommunen för att höja tryggheten och säkerheten för kommunens äldre 

och minska riskerna att de skadar sig i hemmet. Äldre- och handikappnämnden får i 

uppdrag att själva besluta om huruvida en sådan tjänst ska inrättas, och i sådana fall fästa 

särskild vikt vid de arbetsrättsliga villkoren. Som en separat fråga informeras sedan om att 

Räddningstjänsten, tillsammans med landstinget kommer att skicka in en ansökan till 

Socialstyrelsen för att få delfinansiering (50%) för ett treårsprojekt för att minska antalet 

fallolyckor i kommunen. Om detta projekt ges ingen ytterligare information i protokollen, 

och någon koppling till fixar-tjänsten verkar inte förekomma. 

 

Trygghet diskuteras i relation till trafiksäkerheten vid ett par tillfällen. Trafikplaneringen 

ska nämligen, för att öka tillgängligheten, orienterbarheten och tryggheten, riktas in på att 

öppna återvändsgränder i centrum (maj, juni 2006). Ett experiment med att sanda istället 

för salta på vissa av kommunens vägar avbryts också av trafiksäkerhetsskäl, eftersom det 

inte fallit väl ut (maj 2006). Ombyggnationer för ökad trafiksäkerhet är även i fokus i 

relation till kommunens mål om handikappanpassning och här listas sju konkreta platser 

som behöver ses över och förändras. Medel för detta anslås (maj 2007). 

 

Skyddsåtgärder för att minska konsekvenserna av återkommande översvämningar i delar 

av kommunen är uppe på agendan (februari 2007). Tekniska divisionen får i uppdrag att 

ta fram kortsiktiga åtgärder för att hantera problemet, medan Bygg- och tekniknämnden 

åläggs att ta fram en mer långsiktig plan.  

 

Ett avtal sluts med en grannkommun om att räddningstjänsten i Kommun 2 åtar sig 

ansvar för bland annat förebyggande brandskydd och utryckningar i kommunen (april 

2007). Det genererar också en punkt på en senare dagordning, där diverse utrustning hos 

räddningstjänsten i grannkommunen inventeras. 

 

Under en specifik punkt på dagordningen i maj 2007 ”tema krisledning och information” 

delges kommunstyrelsen kunskaper om kommunens ansvar i samhällets 

krisledningssystem, krisledningsnämnden, definitionen av extraordinära händelser i 

fredstid, organisation och mål för kommunens krisledning och kommunens 

säkerhetsarbete. 
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En strategi för ett rent, tryggt och snyggt Kommun 2 antas också under tidsperioden och 

Säkerhets- och trygghetsrådet åläggs att ordna med en beredningsgrupp för att 

implementera strategin (april 2007). I juni 2007 behandlas kommunens handlingsprogram 

för säkerhets- och trygghetsarbetet igen. Programmet ska revideras, och två personer 

utses att leda arbetet med detta. Det nya styrdokumentet, som ska vara färdigt för beslut i 

fullmäktige i januari 2008, ska innefatta det interna säkerhetsarbetet, kommunens 

brottsförebyggande arbete, säkerhetsskydd samt kommunens krishantering. 

Kommunstyrelsen vill se ett vidgat perspektiv på förebyggande arbete i den nya planen. 

Här ska såväl folkhälsa som alkohol- och drogförebyggande arbete ingå, liksom 

brottsprevention. Den nya planen ska grundas på en samlad riskbild för kommunen och 

en bred samverkan inom kommunen och med organisationer, näringsliv och myndigheter 

förutsätts.  

 

Man bereder också ett ärende om en ny brandstation i Kommun 2, och var denna 

geografiskt bör placeras (juni 2007). Fördelar som närhet till sjukhuset, möjlighet till 

framtida regionsamarbeten och det nya avtalet med grannkommunen vägs in då det 

beslutas var stationen ska byggas.  

 

I slutet av perioden dyker också frågan om en effektivare samverkan i länet i händelse av 

krissituation upp (juni 2007). Projektet går under arbetsnamnet DSAM och syftar till 

snabb och god krishantering. Det finns redan ett gemensamt krisledningsråd för länet, 

men nu vill man skapa en mindre enhet som kan agera snabbare i initiala skeden av kriser. 

Uppgifterna för den nya organisationen/gruppen ska vara att skapa en gemensam 

lägesbild i länet av det inträffade, att klarlägga krislednings- och ansvarsförhållanden, 

komma överens om länsgemensamma strategier för hur händelsen ska hanteras, samt 

samordna informationen och rapporteringen. Kommun 2 ställer sig positivt till en 

samverkan med dessa intentioner.  

 

Förutom dessa frågor dyker en rad delegationsärenden upp. Dessa listas vid varje 

sammanträde med kommunstyrelsen. För räddningstjänstens del handlar det t.ex. om 

installationer av automatlarm och sprinklersystem, anställning av deltidsbrandmän, 
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hälsokontroller för personalen samt att bevilja uppsägningar. Taxorna för miljö- och 

djurskydd revideras också. En annan återkommande fråga handlar om skalskydd för 

fastigheter och då i synnerhet stadshuset. Kommunen vill också upphäva strandskyddet 

och ändra detaljplanen för delar av ett rekreationsområde som man förvärvat. 

Nomineringar, entlediganden och internbudgetar behandlas naturligtvis också.    

 

 Fullmäktige 
2006 

Styrelsen 
2006 

Fullmäktige 
2007 

Styrelsen 
2007 

Totalt 

Skydd 22 44 4 8 78 
Olycka 5 6 0 1 12 
Brand 0 4 1 12 17 
Trafikolycka 0 0 0 0 0 
Drunkning 0 0 0 0 0 
Farliga ämnen 0 0 0 0 0 
Trygghet 3 7 0 6 16 
Risk 5 13 0 6 24 
Säkerhetsarbete 0 0 0 1 1 
Räddningstjänst 3 16 5 20 44 
Säkerhet 3 29 0 32 64 
Kris 7 10 0 14 31 
Katastrof 0 0 0 0 0 
Terror 0 0 0 0 0 
Extraordinär 
händelse 

3 4 0 4 11 

Självmord/suicid 0 0 0 0 0 
Totalt 51 133 10 104 298 
 

Tabell 5. Antal träffar per sökord, instans och år. Kommun 2. 

 

5.2 Kommun 3 

 

Under den studerade tidsperioden dyker våra sökord upp i kommunfullmäktiges protokoll 

115 gånger. Något av sökorden förekommer i princip varje gång kommunfullmäktige 

sammanträder. Absolut vanligast är skydd, som förekommer 60 gånger. Vid en närmare 

studie av dagordningarna visar det sig dock att frågor som mer direkt rör 

räddningstjänsten i princip inte alls diskuteras. Det enda ärende i fullmäktige som direkt 

berör räddningstjänsten handlar om ansvarsfrihet för styrelsen i  

Räddningstjänstförbundet år 2005 . När det gäller skydd handlar ärendena i ganska stor 
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utsträckning om miljöskydd av olika slag. Dels entledigas och tillsätts ledamöter i 

miljöskyddsnämnden, dels hanteras olika ärenden i samma nämnd, vilket också bidrar till 

det stora antalet träffar. Dessa ärenden handlar om miljöskydd, djurskydd och 

livsmedelshygien bland annat. Även vattenskydd och strandskydd behandlas vid några 

tillfällen. Säkerhet dyker upp i samband med trafiksäkerhet då olika detaljplaner skall 

beslutas samt vid ett tillfälle i samband med att arbetsmiljö diskuteras i relation till 

arbetsmiljöverket. Säkerheten och komforten på landsbygdens kollektivtrafik diskuteras 

också, liksom säkerhetsbälten och alkolås i bussar. Trygghet och otrygghet diskuteras vid 

några tillfällen, bland annat i samband med att kommundelarna fått i uppdrag att 

tillsammans med socialnämnden ordna med en ”Fixar-Malte” för att öka tryggheten för 

äldre som bor hemma. I samband med det dyker också olycka upp, eftersom Malte antas 

kunna minska fallolyckorna i kommunen, något som det för övrigt finns en handlingsplan 

för. Otrygghet för kvinnor behandlas i en deklaration från IULA (International Union of 

Local Authorities), och vid ett annat tillfälle föreslås att ”Tryggheten i tanken” kan ökas 

om kommunen röjer upp, förbättrar belysningen och gärna utsmyckar området runt en 

gångväg och gångbro. Kris diskuteras främst i ett återkommande ärende som rör det 

eventuella inrättandet av ett kriscentrum för män samt i en nollvision för hemlöshet.  

 

I kommunstyrelsens protokoll återfinns våra sökord totalt 353 gånger. En stor del av 

träffarna på skydd, som är det absolut frekventaste sökordet, beror även här på att 

Miljöskyddsnämnden (senare omdöpt till Miljönämnden) och/eller Miljöskyddskontoret 

(nu Miljökontoret) yttrar sig om, delges eller bereder ärenden. Ett stort antal ärenden i 

Kommun 3:s kommunstyrelse handlar också om strandskydd, och det lämpliga i att ge 

dispenser för detta framstår som lite av en politisk stridsfråga. Även vattenskydd är uppe 

vid ett flertal tillfällen, och här handlar det om att kommunen ansöker om delegation från 

länsstyrelsen för att få hantera ärenden om vattenskydd för specifika områden. Bland 

övriga ärenden som behandlas primärt av miljöskyddsnämnden och återkommer vid flera 

tillfällen kan nämnas att man tar fram en policy för hur ansökningar om 

avloppsanordningar ska behandlas, och inventerar hur befintliga anordningar i vissa 

(sommarstuge?) områden ser ut (070514, 070604). Man yttrar sig också om ljudnivån i 

offentliga lokaler, tar fram ”gröna nyckeltal” för verksamheten och konstaterar att 

kommunens ambitionsnivå när det gäller luftföroreningar är låg i förhållande till kända 



 67

hälsorisker, samt handlägger ärenden om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (061023). 

Bland de mer udda frågorna kan nämnas att man utreder och besvarar en begäran från en 

enskild medborgare om att förbjuda cirkusar med djur att uppträda på kommunal mark 

(med hänvisning till djurskyddslagen) (070604) och att såväl politiker som tjänstemän har 

deltagit i ett seminarium om överkänslighet mot elektromagnetisk strålning, el- och 

magnetfält (070604). Man yttrar sig också om en strategi för formellt skydd av skog i länet 

som Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen tagit fram (060220). 

 

Trygghet diskuteras främst i relation till barn och ungdomars situation i förskolan och 

skolan. Sökordet dyker också upp ett antal gånger i ett protokoll som innehåller 

socialdemokraternas (d.v.s. oppositionens) förslag till budget för 2007. 

Socialdemokraterna vill öka tryggheten på snart sagt alla områden: för äldre, för barn, via 

nya detaljplaner för olika områden, via en rejäl satsning på kvinnors trygghet etc. (061122) 

Dessutom dyker trygghet upp i relation till kommunens anställda, som antas känna större 

trygghet om de erbjuds fasta anställningar än visstids- eller projektanställningar. Vid ett 

tillfälle diskuteras sociala krav vid kommunala upphandlingar. Här tillämpas ”TCO:s 

uppförandekod” sedan 2001, men nu vill socialdemokraterna gå ett steg längre och ställa 

krav på bland annat ett skydd mot ekonomiskt utnyttjande av barn, skydd mot 

tvångsarbete, samt god arbetsmiljö (minimering av yrkesrisker).   

 

Kommunstyrelsen godkänner en handlingsplan för det tvååriga ”Projekt fallolyckor”, och 

undersöker former för att införa en ”Fixar-Malte” i kommunen (060424). Projektet dyker 

upp igen några månader senare, och nämns då i samband med Räddningsverkets 

”Kompetensstegen – en möjlighet att spara liv och pengar” (060828).  

 

Ärenden som behandlar skydd på andra områden än miljöskyddsnämnden består till stor 

del av trafiksäkerhetsfrågor, där ”oskyddade trafikanter” är ett centralt begrepp. Hur 

säkerheten för dessa kan värnas på olika sätt diskuteras i en rad frågor och i relation till 

olika bygg- och planprojekt, men även säkerheten i kollektivtrafiken (främst på 

landsbygden) är en fråga som är uppe i kommunstyrelsen (060123). Bussförarnas 

skyddsombud har också synpunkter på frågan om trafiksäkerhet och farthinder (060814) 

och man behandlar en ansökan om ett mellankommunalt miljöprojekt som bland annat 
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kommer att höja trafiksäkerheten. Vidare driver man ett projekt för ”intelligenta 

transporter”, som ska ge bättre säkerhet, miljö och ekonomi i den kommunala 

transportverksamheten generellt (061023). 

 

Frågor om skyddsrum dyker också upp vid ett par tillfällen. Dels i relation till en 

privatperson som begärt prövningstillstånd för en fråga rörande ansvar för ägaren till 

skyddsrumsklassad fastighet (060313), dels när en ny lag ålägger räddningsverket ansvaret 

för att besiktiga skyddsrum (060327, 060508, 060814). Man behandlar vidare ett 

minoritetspolitiskt program till skydd för nationella minoriteter, och kvinnojouren 

meddelar att många kvinnor i kris söker skydd hos dem (061122). Frågan om ett speciellt 

kriscentrum för män behandlas också, men man beslutar sig för att inte förorda 

inrättandet av ett sådant, eftersom socialnämnden anser att de funktioner ett sådant sägs 

fylla redan tillgodoses i deras ordinarie verksamhet. 

 

När det gäller säkerhet diskuteras bland annat en informationssäkerhetspolicy, som främst 

berör it-säkerheten (060123, 060313). Vidare hanterar man ett påpekande från 

Datainspektionen om att kommunen saknar en policy för anställdas Internet och e-

postanvändning. Avsaknaden av policy får konsekvenser, påpekar datainspektionen, och 

kommunstyrelsen beslutar därför att administrativa kontoret ska ta fram en policy i 

samarbete med Krisberedskapsmyndigheten (070604). Samma myndighet gör också en 

uppföljning av kommunens krisberedskap, som anmäls och läggs till handlingarna 

(060313), informerar om bland annat ändrade regler för vissa kommunala bidrag (060410, 

061009) och den kommunala krisberedskapsnämndens ersättning och ledamöter 

behandlas också i kommunstyrelsen. Säkerhetspolisen informerar också kommunstyrelsen 

om sin syn på hot och våld mot politiker (060522).     

  

Frågor som mer konkret berör Räddningsverket och räddningstjänsten dyker också upp 

med jämna mellanrum i kommunstyrelsens protokoll. Förutom ”de gamla vanliga” 

ärendena som rör budget och ledamöter till nämnder, anmäls en uppsägning av avtal om 

sotning och brandskyddskontroll (070219). Räddningstjänstförbundets verksamhetsplan 

och budget anmäls och läggs till handlingarna (070219). Det kommunala 

handlingsprogram för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
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händelser som fastställdes 2005 följs upp på sammanträdet 060619. Då konstateras i 

allmänna ordalag att säkerheten och beredskapen höjts i kommunen sedan planen 

infördes. I ett ärende som handlar om vägplanering konstateras också att kommunens 

vägnät måste hålla för räddningstjänstfordon året runt (060327). 

 

 Fullmäktige 
2006 

Styrelsen 
2006 

Fullmäktige 
2007 

Styrelsen 
2007 

Totalt 

Skydd 55 145 5 56 261 
Olycka 7 5 0 0 12 
Brand 0 1 0 2 3 
Trafikolycka 1 0 0 0 1 
Drunkning 0 0 0 0 0 
Farliga ämnen 0 0 0 0 0 
Trygghet 5 27 1 3 36 
Risk 3 15 7 4 29 
Säkerhetsarbete 0 0 0 0 0 
Räddningstjänst 5 7 0 1 13 
Säkerhet 13 58 4 8 83 
Kris 7 20 2 0 29 
Katastrof 0 1 0 0 1 
Terror 0 0 0 0 0 
Extraordinär 
händelse 

0 0 0 0 0 

Självmord/suicid 0 0 0 0 0 
Totalt 96 279 19 74 468 
 

Tabell 6. Antal träffar per sökord, instans och år. Kommun 3. 

 

5.3 Kommun 4 

 

I Kommun 4:s kommunfullmäktige dyker förebyggande arbete mot äldres fallolyckor upp 

som en motion i början av tidsperioden (januari och februari 2006). Man beslutar också 

utöka säkerhetsbevakningen med ett tillstånd för kameraövervakning vid en fastighet vars 

tak ungdomar brukar klättra på, med motiveringen att det föreligger stora risker för 

personskador (februari 2006). I maj 2007 återkommer frågan, den här gången efter ett 

förslag att kommunen ska tillhandahålla servicetjänster till medborgare äldre än 67 år, för 

att förhindra olyckor bland äldre. Socialnämnden har haft i uppdrag att utreda frågan och 

redan en gång föreslagit att någon gratis vaktmästartjänst inte ska inrättas. Fullmäktige 
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återremitterar ärendet och vill ha möjligheten att finansiera en Fixar-Malte via 

sysselsättningsstöd till någon eller några ideella föreningar utrett. Socialnämnden 

konstaterar dock att dels har reglerna för sysselsättningsbidrag ändrats, dels finns ingen 

förening som vill åta sig uppdraget. Förslaget avslås alltså igen. Dock ska frågan om Fixar-

Malte inkluderas i en annan av socialnämndens utredningar, den om frivilliga insatser för 

pensionärer i Kommun 4.  

 

Då visionen/framtidsscenariot ”Med fokus på Kommun 4:s framtid” diskuteras (mars 

2006) framhålls trygghet som ett strategiskt område att arbeta med. I augusti diskuteras 

trygghet i relation till brottslighet och bekämpning av missbruk, bland annat vill man 

inrätta en trygghetslinje dit medborgarna kan ringa och man vill ha polis på plats i 

kommunen även då polisstationen stänger för semester. I september samma år beskrivs 

att alla trygghetsfrågor ska samlas och hanteras med en metod i protokollet kallad 

”systematiserade säkerhetsarbetet”. Det brottsförebyggande arbetet är centralt i 

trygghetsarbetet, och en projektanställning för att samordna det brottsförebyggande 

arbetet håller på att tillsättas. 

 

Vid två tillfällen dyker frågor som rör ett beslut 2005 om en ny brandstation upp. Den blir 

dyrare än beräknat bland annat för att Räddningsverket ställer krav på 

radiokommunikation som man ej budgeterat för (21 juni 2006). Tomtpriset och 

driftskostnaderna för nybygget diskuteras också (februari 2007). Den gamla 

brandstationen genererar en rad träffar på ”Brand” i kommunen, eftersom det under 2006 

förs diskussioner och skrivs motioner om vad den ska användas till. Ett ungdomens hus 

ligger högt på listan, och ett sådant utreds också i kommunen, dock inte i den gamla 

brandstationen.   

 

Säkerhet diskuteras även i Kommun 4 främst i relation till trafiksäkerheten. Det handlar 

om medborgare som vill se sänkta hastigheter på namngivna vägar, om att höja 

säkerheten ut mot en väg då en skola byggs om, om nybyggnad av eller åtgärder på gång- 

och cykelbanor för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter etc.  
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Miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen granskas. Granskningen uppdagar stora 

brister i arbetet, främst med tillsynen men också i analyserna av faktiska tillsynsbehov och 

i styrning och uppföljning av verksamheten. Den lagstadgade tillsynen utförs inte i den 

omfattning som lagen kräver, vilket måste åtgärdas (januari 2007). I mars konstateras 

också att det saknas en samlad plan för skydd av kommunens dricksvatten och avlopp. 

Det leder till att fullmäktige i juni samma år överväger att tillsätta en ny tjänst som miljö- 

och hälsoskyddsinspektör.   

 

Andra frågor som dyker upp vid enstaka tillfällen handlar om djurskydd, 

arbetsplatsolyckor i kommunal verksamhet, väderskydd, ansökningar om 

vattenskyddsområden, att varor som upphandlas av kommunen ska vara fria från 

miljöfarliga ämnen etc.  

 

Tillsättningar av ledamöter i krisledningsnämnden och en ändrig i reglementet beslutas 

(december 2006) och anpassning av krisledningens lokaler behandlas också, liksom ett 

krav från krisberedskapsmyndigheten om it-säkerhet. Teknisk förstärkning behövs också 

för kommunens ledning vid extraordinära händelser. Taxor för brandskydd och sotning är 

också uppe, och avgiften för trygghetslarm höjs. Skalskydd för vissa byggnader är ett 

annat ärende som tas upp, liksom en motion om risker för olägenheter vid hanteringen av 

pyrotekniska varor. 

  

 Fullmäktige 
2006 

Styrelsen 
2006 

Fullmäktige 
2007 

Styrelsen 
2007 

Totalt 

Skydd 15 44 52 111 222 
Olycka 11 10 6 10 37 
Brand 21 18 2 24 65 
Trafikolycka 0 0 0 0 0 
Drunkning 0 0 0 0 0 
Farliga ämnen 0 0 1 2 3 
Trygghet 8 6 4 15 33 
Risk 11 23 3 32 69 
Säkerhetsarbete 2 57 0 0 59 
Räddningstjänst 0 8 2 4 14 
Säkerhet 37 24 0 -  
Kris 20 45 5 -  
Katastrof 0 0 0 -  
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Terror 0 1 0 -  
Extraordinär 
händelse 

6 1 1 -  

Självmord/suicid 0 0 0 -  
Totalt 131 237 76  (444)/(502) 
 

Tabell 7. Antal träffar per sökord, instans och år. Kommun 4. 

 

5.4 Kommun 5 

 

 Kommuns 5:s protokoll rymmer en hel del träffar på våra sökord, varav några leder till 

intressanta ärenden.  

 

Kommunstyrelsen konstaterar i januari 2006 att när miljöskyddslagen omvandlades till en 

miljöbalk blev kommunerna skyldiga att utveckla all verksamhet mot en hållbar 

utveckling. Länsstyrelsen har därför satt upp regionala miljömål, men Kommun 5 har bara 

en vision utan konkreta eller mätbara mål. En konsekvens av det blir att kommunen 

riskerar tappa styr- och initiativmöjligheter i miljörelaterade ärenden visavi bland annat 

näringslivet. 

 

Miljöskyddsfrågor är annars inte så frekventa i kommunstyrelsen. I januari 2006 lämnar 

man synpunkter på Länsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i länet. 

Länsstyrelsen delegerar vid samma möte beslutsrätten i frågor om strandskydd till 

kommunen. Kommun 5:s naturskyddsfonds verksamhetsberättelse anmäls och läggs till 

handlingarna i maj 2006, och vid ett par tillfällen (maj 2006, februari 2007) omtalas att det 

finns en risk att kommuner ”säljer ut” sin natur till förmån för energiproduktion, något 

som ingår i argumentationen mot att Kommun 5 ska ingå i en intresseförening, 

”Föreningen Sveriges vattenkraftkommuner”, som vill att elproducerande kommuner ska 

få ekonomisk återbäring för energi levererad till andra kommuner.  Strandskydd dyker 

upp ett par gånger, liksom risken för oljeolyckor i samband med sjötransporter av bränsle 

(december 2006). Det senare anförs i en motion om att Kommun 5 borde övergå till 

miljöbilar. (Styrelsen beslutar att följa utvecklingen vad gäller säkerhet och funktion för 
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miljöbilar inför nästa upphandling av tjänstefordon.) I juni 2007 påpekas också att skyddet 

för naturvärden bör vara långsiktigt och väl genomtänkt.  

 

När det gäller trafiksäkerhetsfrågor upptar en motion om lokala föreskrifter för 

skoterkörning i tätort en del tid under främst 2006, men även 2007. Frågan återkommer 

vid flera tillfällen, och allehanda instanser, bland annat räddningstjänsten och polisen, 

lämnar yttranden. I korthet går förslaget ut på att tillåta skoterkörning i låg hastighet på 

väg inom tätort, men motionen avslås med hänvisning bland annat till tryggheten och 

säkerheten för oskyddade trafikanter. Vidare är säkerhet ett centralt begrepp då man i 

mars 2006 behandlar ett förslag till åtgärder i vägnätet. På samma möte rekommenderas 

dock avslag på en motion om att kommunen borde införa en trafiksäkerhetspolicy, med 

hänvisning till att det skulle vara svårt att utarbeta en sådan på ett sätt som gav den 

legitimitet och förankring i alla potentiella mottagargrupper. Det hänvisas också, då 

styrelsen rekommenderar fullmäktige att avslå motionen, till att andra kommunala policys 

har varit ”tjänstemannaprodukter” som fått dåligt genomslag och inte fungerat som 

styrinstrument. För övrigt behandlas även i Kommun 5 ett antal motioner om sänkta 

hastigheter på specifika vägar eller i vissa områden. Teknik- och gatukontoret påpekar vid 

ett sådant tillfälle (april 2007) att sänkt hastighet kan ge oskyddade trafikanter en känsla av 

falsk säkerhet, och att ett alltför generöst nyttjande av sänkta hastigheter motverkar sitt 

syfte eftersom bilister då riskerar bli mindre benägna att faktiskt sänka farten på dessa 

sträckor. Försäkringsbolaget Folksam delger också kommunstyrelsen att det är stora 

skillnader i hur olika kommuner skyddar gående och cyklister (jan 2006). Vari skillnaderna 

ligger, eller hur det ser ut i Kommun 5, framgår dock inte av protokollet.  

 

 

Ett förslag om att kommunen borde anställa en ”fixare”, bland annat för att skydda äldre 

från fallolyckor och öka deras trygghet och säkerhet dyker upp i kommunstyrelsen i mars 

2006. Frågan har enligt protokollet redan behandlats av socialnämnden, som yttrat sig 

mot förslaget och menar att den enskilda själv får finansiera sådan hjälp om han/hon inte 

redan har fått den via den vanliga biståndsbedömningen.  Dock planerar kommunen för 

en ”frivilligcentral”, d.v.s. en lokal för volontärer, föreningar och organisationer som, i 

samarbete med kommunens socialtjänst, kan utveckla och ge olika typer av stöd till äldre. 



 74

I augusti 2006 återkommer frågan om en fixartjänst som  i protokollet. Kommunstyrelsen 

beslutar då föreslå fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att utforma bestämmelser för en 

fixarfunktion och besluta om avgiften för densamma. Anställning som fixare ska ske inom 

ramen för någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och projektet ska löpa som ett 

försök under två år och sedan utvärderas. Till skillnad från övriga kommuner vi studerat 

heter fixaren dock inte Malte, utan ”FixarErik/a”.  

 

En faktor som kan ha påverkat kommunstyrelsen att vilja initiera en fixartjänst, trots 

socialnämndens kallsinnighet, är att man vid marsmötet 2006 informeras om 

Räddningstjänstens statistik över dödsolyckor. Där kan man läsa att bland de personer 

som är 75 år eller äldre och dör av olyckor är fallolyckor i hemmet den absolut vanligaste 

orsaken. Vid augustimötet läggs också SRV:s rapport ”Olyckor i hemmet – risker och 

skadestatistik” till handlingarna.   

 

Länsstyrelsen delger i januari 2006 kommunstyrelsen sin utvärdering av länets insatser i 

samband med flodvågskatastrofen. Kommunrevisionen har också granskat Räddnings- 

och beredskapsnämndens ansvarsutövande. I anslutning till detta kommenteras att medel 

för att anställa en risk- och brandingenjör finns avsatta (på förslag) i budgeten. 

Länsstyrelsens skrivelse angående tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor delges styrelsen 

den 2 oktober 2002, men föranleder inga kommentarer i protokollet. Och det gör inte 

heller Räddningstjänstens rapport ”Räddningstjänsten i siffror” som läggs till 

handlingarna i februari 2007. I september 2006 behandlas också inriktningen på 

kommunens POSOM-grupp, både med avseende på organisation och verksamhet. I 

protokollet påpekas att kommunen ansvarar för att människor som vistas där får hjälp 

under både normala förhållanden och vid stora olyckor, katastrofer eller händelser som 

betraktas som extraordinära. Hjälpen ska omfatta både praktiskt och psykosocialt stöd, 

där POSOM-gruppen ska bistå med det senare. Den kan, enligt kommunstyrelsen, 

aktiveras av bland annat räddningstjänsten och krisledningsnämnden. Ett nytt reglemente 

för krisledningsnämnden behandlas också i december 2006, och styrelsen föreslår 

fullmäktige att anta detta.   
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Kommun 5 beslutar inrätta ett pris för visat civilkurage, som ska delas ut till en 

medborgare som på förtjänstfullt och/eller rådigt sätt ingripit i en akut situation. Priset 

föregås av en diskussion om huruvida det kan vara ett incitament till ingripanden som 

medför risker för enskilda, men man enas om att trots allt inrätta priset, som är på 5000 

kr. En person från Räddningstjänsten ingår i den jury som ska utse pristagaren.  

 

Trygghet i skolan är en fråga som även dyker upp i Kommun 5 vid ett flertal tillfällen. 

Begreppet ingår också som en del i barnpolitikens mål - att främja utveckling och skapa 

trygghet för barn och ungdomar i kommunen. En motion behandlar också risker för 

hörselskadade barn i trafiken. På en lista över obesvarade motioner och/eller 

medborgarförslag nämns också en motion om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. 

 

En risk som Kommun 5 är ensamma om att diskutera är risken för kompetensförluster, 

bristande kunskapsöverföring och kontinuitet i de kommunala verksamheterna, som har 

en hög medelålder på sina anställda. Här resonerar man alltså i Kommun 5 om en 

demografisk risk, även om man inte benämner det just så.  

 

Övrigt smått och gott som nämns i kommunstyrelsens protokoll i samband med våra 

sökord är bland annat att man funderar på att anlägga en fruktträdgård i skyddat läge, en 

motion om ekonomisk säkerhet till dem som vill adoptera behandlas, liksom en om att 

utbilda socialtjänstens personal i HBT-frågor, och en om att kommunen ska kräva 

kollektivavtal som en förutsättning vid upphandling av tjänster för att inte riskera att 

seriösa företag slås ut. Hamnen i Kommun 5 får nya lokala säkerhetsföreskrifter i januari 

2006, och taxor för tillsyn av bland annat strålskydd och trygghetslarm behandlas. Man 

delges också skrivelser från Sveriges kommuner och landsting, bland annat om säkerheten 

i samverkan mellan kommuner och landsting i sjukvårdsärenden och om ändringar i 

Lagen om anställningsskydd. En medborgare påpekar att det finns risk att glasprydnader 

som ramlar ned från en kommunal juldekoration skadar hundtassar, och risken för halta 

hästar antas minska då kommunen satsar på en uppvärmd och därmed tjälfri travbana. 

 

Kommunfullmäktige behandlar i stor utsträckning samma frågor som kommunstyrelsen, 

men med vissa tillägg. När det gäller det flitiga motionerandet och medborgarförslagen 
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om trafiksäkerhet, återfinns t.ex. ett förslag i fullmäktige om mörkerövningar för alla barn 

på låg- och mellanstadiet. Eftersom målet för trafikolyckor är nollvisionen vill samma 

förslag också att trafikinformation ska vara ett skolämne.  

 

Räddnings- och beredskapsnämndens verksamhetsmål antas i november 2006, med vissa 

tillägg till det förslag som presenterats. Målen innebär bland annat att minimera antalet 

olyckor och bränder och att minimera konsekvenserna av olyckor och bränder. Några 

nyckeltal för verksamheten preciseras också: antal bränder och olyckor samt antal döda 

och skadade. Ambitionen är att få lägre siffror för samtliga nyckeltal.  

 

I juni 2007 informeras fullmäktige om att kommunens frivilliga resursgrupp har fått 

utbildning i brandskydd och krisinformation, för att kunna bistå kommunen vid 

extraordinära händelser. Den frivilliga krisgruppen hälsas också välkommen in i 

kommunens krisberedskaps- och krisledningsarbete av ett kommunalråd. Vidare 

behandlas och besvaras en interpellation om att förebygga självmord (februari och mars 

2006). Vi får också, via fullmäktiges protokoll, veta att kommunen har tagit fram ett 

folkhälsoprogram för åren 2005-2010, som bland annat innehåller mål om att minska 

antalet fallolyckor genom att tillhandahålla hjälpmedel och skydd.  

 

Förutom dessa frågor behandlar både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett antal 

ärenden som innefattar ekonomiska risker och säkerheter. 

 

 Fullmäktige 
2006 

Styrelsen 
2006 

Fullmäktige 
2007 

Styrelsen 
2007 

Totalt 

Skydd 24 33 8 10 75 
Olycka 16 23 9 8 56 
Brand 12 10 1 0 23 
Trafikolycka 0 0 1 0 1 
Drunkning 0 0 0 0 0 
Farliga ämnen 0 0 0 0 0 
Trygghet 9 5 14 12 40 
Risk 17 17 27 26 87 
Säkerhetsarbete 3 0 0 0 3 
Räddningstjänst 3 5 7 9 24 
Säkerhet 39 45 6 7 97 
Kris 9 11 10 0 30 
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Katastrof 0 8 1 0 9 
Terror 0 0 0 0 0 
Extraordinär 
händelse 

0 0 0 0 0 

Självmord/suicid 2 0 0 0 2 
Totalt 134 157 84 72 447 
 

Tabell 8. Antal träffar per sökord, instans och år. Kommun 5. 

 

5.5 Kommun B 

 

I Kommun B:s kommunfullmäktige förekommer våra sökord 217 gånger. Här har också 

förhållandevis många träffar relevans för de frågor vi vill belysa. Till viss del beror dock 

det stora antalet träffar på att det i kommunfullmäktiges protokoll ingår en rubrik 

”beslutet expedieras till” och varje gång miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

trafiksäkerhetsnämnden eller räddningstjänstförbundet ska få ta del av ett beslut innebär 

det alltså en extra träff på våra sökord. Eftersom dessa träffar säger något om vad 

politikerna anser att nämnderna och förbundet bör hållas informerade om, förutom de 

frågor som direkt berör deras eget verksamhetsområde, får de vara kvar i statistiken. Ett 

exempel på detta är att en planering för insatser på grund av fågelinfluensa expedieras till 

räddningstjänstförbundet. 

 

I kommunstyrelsen, och även i fullmäktige, är frågor om trafiksäkerhet frekvent 

förekommande. De är med få undantag initierade av medborgarna, som har möjlighet att 

skicka in ”medborgarförslag” till kommunens politiker. Trafiksäkerheten på specifika 

gator, eller i ett helt område, tycks engagera kommuninvånarna, som föreslår allehanda 

åtgärder för att minska trafiken eller sänka hastigheterna på de berörda platserna. Gratis 

reflexer till skolbarn föreslås också och accepteras under förutsättning att sponsorer 

finansierar reflexinköpet. Förutom ett dussin medborgarförslag på området presenteras 

också ett nytt trafiksäkerhetsprogram för kommunen, som fullmäktige antar.  

 

Säkerhet dyker också upp i andra frågor. En sådan handlar om säkerheten för 

förtroendevalda, som höjs genom en ny lag. Kostnaderna för säkerhetsåtgärder i samband 

med möten och skydd för enskilda personer har också ökat. Ekonomiska säkerheter 
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nämns vid några tillfällen, liksom rättssäkerheten inom demensvården och socialtjänsten. 

Ett stort anslag ges också till teknik- och fastighetsnämnden, för att öka säkerheten i ett 

av kommunens råvattenintag.    

 

När det gäller frågor som primärt berör räddningstjänsten behandlas några sådana. Den 

första återkommande frågan är formell, och handlar om att förbundsordningen för 

regionens räddningstjänstförbund måste ändras, eftersom ändringar i Kommunallagen 

ställer andra krav på revisionen än de som stadgas i den nuvarande förbundsordningen. 

Ett nytt revisionsreglemente tas därför fram, och styrelsen föreslår fullmäktige att anta 

detta, vilket de också gör. Den andra frågan som sysselsätter kommunstyrelsen under 

perioden är ett förslag från regionens räddningstjänstförbund: ”Organisation i samband 

med krishantering i kommunen vid extraordinära händelser”. Förslaget går ut på att 

samordna de kommuner som ingår i förbundets krisledning i en gemensam 

krisledningsnämnd. Fullmäktige accepterar förslaget och antar ett nytt reglemente för den 

nya krisledningsnämnden. Den ska ha Kommun B som ”värdkommun” och får i uppdrag 

att genomföra ledningsövningar för nämndledamöterna och de tjänstemän i förvaltningar 

och bolag som berörs av nämndens verksamheter. Den nya nämnden får också i uppdrag 

att planera, utbilda och analysera så att kommunens skyldigheter vid extraordinära 

händelser kan fullgöras. Kommunstyrelsen yttrar sig också om Klimat- och 

sårbarhetsutredningens yttrande ”Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, 

Hjälmaren och Vänern.” Vidare utgör Räddningstjänsten en av de inblandade parterna, 

när kommunstyrelsen initierar en förstudie för att eventuellt ansöka om att Kommun B 

ska bli ett nationellt kunskapscentrum för äldres säkerhet och trygghet. Förstudien 

resulterar i att kommunfullmäktige beslutar anslå pengar för att upprätta ett sådant 

kunskapscentrum. Vidare ingår räddningstjänsten som en part i visionen ”Livskvalitet 

Kommun B 100000” inom ramen för ”Ett attraktivt och hållbart Kommun B”. Exakt 

vilket uppdrag räddningstjänsten har i visionen framgår inte av protokollen, men det 

hänvisas till ett dokument från kommunstyrelsen/regionens räddningstjänstförbund, som 

dock inte finns bilagt varken till fullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll. 

Kommunstyrelsen beslutar också att riskbedömningar avseende risker för ras, höga 

vattenflöden och andra oförutsedda klimatbetingade händelser ska prioriteras i 

kommunens fortsatta och framtida arbete med plan- och byggärenden. Man antar vid 
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samma tillfälle också en strategi för att minska risken för skador orsakade av 

översvämningar i Kommun B.  

 

Sökordet skydd dyker oftast upp i relation till Miljö- och hälsoskyddsnämndens göranden. 

Bland annat behandlas och tillstyrks ett medborgarförslag om att hålla en centralt belägen 

tjärn fri från slam och växter samt i ett förslag till miljöprogram som fullmäktige 

återremitterar till nämnden eftersom det saknar för ett handlingsprogram centrala delar.  

Skydd dyker också upp som frågor om bidrag till djurskyddet, bullerskydd och skydd mot 

väder och vind vid universitetets busshållplats samt i ett fall då en ridklubb äskar ökade 

bidrag till en pågående ombyggnad, för att bland annat tillgodose brandskyddskrav. En 

motion om skydd för medborgare som hotas på grund av sin sexuella läggning behandlas 

också. 

 

Trygghet diskuteras i Kommun B primärt i samband med det nationella kunskapscentrat 

om äldres trygghet och säkerhet. En motion i fullmäktige behandlar dock trygghet som en 

jämställdhetsfråga i stadsplaneringen. Motionären vill att stadsplaneringen ska ta hänsyn 

till kvinnor och mäns behov av trygghet i utemiljön. Det finns också ett trygghetscentrum 

i kommunen, vars geografiska placering är uppe till diskussion. 

 

Som exempel på hur centrala frågor ibland kan få udda svar kan nämnas att 

kommunstyrelsen avslår en motion om förebyggande arbete för att motverka fallolyckor. 

”Preventionen” av fall består enligt förslaget i att kommunen ska erbjuda alla som är 40 år 

eller äldre en kostnadsfri bentäthetsmätning (!). 

 

För övrigt behandlas, som brukligt, frågor om ansvarsfrihet för olika nämnder, 

internbudgetar, entlediganden av ledamöter och utseende av nya till nämnder o.s.v. För 

räddningstjänstförbundets del ses även arvodena för de förtroendevalda över under 

tidsperioden. 

 

 Fullmäktige 
2006 

Styrelsen 
2006 

Fullmäktige 
2007 

Styrelsen 
2007 

Totalt 

Skydd 30 39 8 14 91 
Olycka 3 1 0 0 4 
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Brand 0 1 0 0 1 
Trafikolycka 0 0 0 0 0 
Drunkning 0 0 0 0 0 
Farliga ämnen 0 0 0 0 0 
Trygghet 1 8 10 7 26 
Risk 7 16 8 12 43 
Säkerhetsarbete 0 0 0 0 0 
Räddningstjänst 37 36 21 13 107 
Säkerhet 53 40 20 26 139 
Kris 12 11 4 0 27 
Katastrof 0 0 0 0 0 
Terror 0 0 0 0 0 
Extraordinär 
händelse 

3 3 0 0 6 

Självmord/suicid 0 0 0 0 0 
Totalt 146 155 71 72 444 
 

Tabell 9. Antal träffar per sökord, instans och år. Kommun B. 

 

5.6 Kommun D 

 

I Kommun D är trygghet för äldre en av de mer framträdande frågorna. 

Kommunstyrelsen behandlar sådana frågor relativt frekvent under hela 2006. I april 2006 

får man en motion om äldres trygghet remitterad till sig, som sedan behandlas i samband 

med budgetbeskrivningen i oktober (motionen finns dock ej bilagd, och det gör inte 

budgeten heller) och även i november. I september 2006 diskuterar kommunstyrelsen 

möjligheten att erbjuda äldre trygghetslarm utan föregående biståndsbeslut. Man fattar 

beslut om vad ett sådant larm ska kosta den enskilde, och vilken kostnaden är för 

utryckningar. Vidare behandlas behovet av avlastningsplatser för äldre som bor och 

vårdas i hemmet. Det anses viktigt med sådana platser för att de anhöriga ska kunna få 

behövlig vila och samtidigt känna sig trygga med att de äldre är i goda händer.  

 

Kommunstyrelsen beviljar också en ekonomisk garanti till länets brandkårstävling i en ort 

i kommunen (060101). Av de 55 000 kr som beviljas är 25 000 ett rent bidrag, resten ställs 

som säkerhet. I februari 2007 kompletterar man katastrofledningsgruppen med nya 

ledamöter och hanterar en fråga om delegering till krisledningsnämnden. Man beslutar om 

vilka som ska ingå i kommunens katastrofledningsgrupp (kommunstyrelsens ordförande 
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och 1:e och 2:a vice ordförande, samt kommunens kanslichef, beredskapssamordnare, 

räddningschef, teknisk chef, personalchef, socialchef och informationssekreterare), och 

slår fast att risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras. I mars 2007 presenteras ett 

förslag till handlingsprogram för kommunens POSOM-grupp, och man behandlar en 

avsiktsförklaring för Kommun D gällande trafiksäkerheten. Ambitionen är att minska 

antalet döda och svårt skadade samt att minimera miljöpåverkan. Förklaringen ska göras 

känd och accepterad av alla anställda och fungera som ”både ett arbetsinstrument och en 

ledstjärna i det dagliga arbetet”. Den rymmer mål för egna transporter, skolskjutsar, 

entreprenader/transportfordon, påverkansåtgärder (t.ex. kampanjer för bilbälte), 

reflexer/cykelbelysning etc. Intressant är att avsiktsförklaringen innehåller kvantifierade 

mål för delmålen, som att kampanjer riktade till cyklister ska genomföras minst två gånger 

per år. 

 

Förutom dessa frågor behandlas några delegationsärenden, bland annat om djurskydd och 

om brandskydd och tillsyn enl. LSO.  En ansökan om tjänstledighet för 

skorstensfejarmästare med ansvar för brandskyddskontrollen i kommunen dyker också 

upp på kommunstyrelsens bord. En motion om att vindkraftverk kan medföra risker för 

djur och människor som vistas i dess närhet behandlas också, och kommunstyrelsen 

påpekar att man självklart kommer att ta ställning till lämpliga placeringar av eventuella 

vindkraftverk i översiktsplanen, innan man föreslår fullmäktige att uttala sig positivt om 

möjligheten att bygga ut vindkraften i kommunen. Flygsäkerhet nämns också, eftersom 

budgeten för detta skärs ner då man inte räknar med några flygningar under det 

kommande året.  

 

Fullmäktige behandlar i princip inga frågor som inte redan varit uppe i kommunstyrelsen 

eller remitterats dit. Det senare gäller t.ex. den motion om trygghet för äldre, som vill att 

kommunen utreder helhetssynen inom äldreomsorgen. Den dyker först upp i fullmäktige i 

mars 2006, och remitteras sedan i april till kommunstyrelsen och förklaras slutligen 

besvarad i fullmäktige i november samma år. Vid samma tillfälle besvaras också motionen 

om avlastningsplatser inom äldre- och handikappomsorgen. Kommunfullmäktige beslutar 

också att man ska kunna få ett trygghetslarm utan att det krävs biståndsbeslut (september 

2006), och fastställer i november taxan för detta. 
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I december 2006 beslutar fullmäktige att ta bort kommunens uttagningsnämnd och 

kristidsnämnd, och flytta de funktioner dessa nämnder har haft till krisledningsnämnden. 

POSOM-gruppens organisation och uppdrag, liksom en arbetsordning och check-lista för 

agerandet vid insatser, behandlas av fullmäktige i mars 2007. I juni 2007 konstateras också 

att Räddningstjänsten haft 140 utryckningar, mot budgeterade 40, vilket innebär ett 

underskott i deras budget.  

 

Som en del i en satsning på en mindre ort i kommunen diskuteras vid sammanträdet i 

augusti 2006 att ”kanske bygga en brandstation med ambulansverksamhet”. Några 

konkreta för- eller nackdelar med förslaget presenteras inte i protokollet, och inte heller 

någon behovsanalys, och frågan dyker inte upp vid några senare sammanträden. 

 

Socialnämnden har gjort en policy för ärenden som rör kvinnofridskränkning, som 

behandlas i kommunfullmäktige i december 2006. Policyn slår fast att alla kvinnor ska 

känna trygghet i Kommun D. 

  

För övrigt hanterar fullmäktige ett antal frågor som rör taxor bland annat för 

brandskyddskontroller och livsmedelskontroller. Djurskydd är också uppe på 

dagordningen, både då taxan för detta ändras och när en motion föreslår att krav på 

djurskydd ska ingå då kommunen upphandlar mat till sina verksamheter (september 

2006). Man informeras vidare om att förändringar är att vänta i förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – bland annat kommer riskklassificeringarna att 

ändras, vilket antas få konsekvenser för verksamheten. Fullmäktige beslutar vidare att visa 

Al Gores film om klimatkrisen för alla gymnasie- och eventuellt högstadieelever i 

kommunen under förutsättning att tillstånd kan ordnas och inte är för dyrt.   

 

 Fullmäktige 
2006 

Styrelsen 
2006 

Fullmäktige 
2007 

Styrelsen 
2007 

Totalt 

Skydd 14 14 0 9 37 
Olycka 1 2 11 15 29 
Brand 6 12 2 8 28 
Trafikolycka 0 0 3 1 4 
Drunkning 0 0 0 0 0 
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Farliga ämnen 0 0 0 0 0 
Trygghet 16 13 0 0 29 
Risk 13 11 1 3 28 
Säkerhetsarbete 0 0 0 0 0 
Räddningstjänst 2 3 3 3 11 
Säkerhet 1 1 2 19 23 
Kris 8 8 9 12 37 
Katastrof 0 0 10 14 24 
Terror 0 0 0 0 0 
Extraordinär 
händelse 

0 0 0 2 2 

Självmord/suicid 0 0 0 0 0 
Totalt 61 64 41 86 252 
 

Tabell 10. Antal träffar per sökord, instans och år. Kommun D. 

 

5.7 Kommun E 

 

I kommunfullmäktiges protokoll dyker våra sökord upp vid 11 tillfällen. Skydd finns med 

fyra gånger, säkerhet vid tre tillfällen, Räddningstjänst vid två och brand/bränder och 

trygghet vid ett tillfälle var. Förutom ett beslut om att räkna upp räddningstjänstens taxor 

i de delar av verksamheten som fått ökade personalkostnader (november 2006), samt ett 

extra anslag om 1350 kr till brandvattenförsörjningen (juni 2007), är inget av dessa 

ärenden direkt relaterat till den verksamhet vi är intresserade av. Skydd handlar om att 

skydda värdefull bebyggelse vid i samband med en detaljplan (juni 2007) och om att miljö- 

och hälsoskyddsnämnden får nya taxor för livsmedelskontroll (november 2006). I 

samband med en eventuellt ny cykelväg nämns trafiksäkerhet (juni 2007) och en 

trygghetsmätning som genomförts av kommunens brottsförebyggande råd föredras (juni 

2006). Säkerhet dyker också upp som en aspekt i ett nytt reglemente för intern kontroll av 

kommunstyrelsen, men handlar då om säkerhet i myndighetsutövning (oktober 2006) 

samt i en säkerhetsinvestering i kommunens VA-försörjning (juni 2007). Mer än så blir 

inte sagt i Kommun E:s kommunfullmäktige under den här studerade perioden. 

 

I kommunstyrelsen dyker sökorden upp avsevärt oftare, närmare bestämt 76 gånger.   

Brandvattenförsörjningen är här ett återkommande ämne, dels i ett par korta ärenden 

(januari, juni 2007), dels i en mer långdragen fråga om brandvatten och brandskydd till ett 
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specifikt område som också rymmer en arena av något slag. Detta ärende återkommer i 

kommunstyrelsen under hela 2006. Upprinnelsen verkar, av protokollen att döma, vara att 

en fastighetsägare valt att inte bygga ett sprinklersystem som ger heltäckande brandskydd. 

Huruvida det beror på att vattenförsörjningen inte räcker eller om det är 

sprinklersystemet som slår ut områdets övriga brandvattenförsörjning framgår inte, men 

kommunstyrelsen diskuterar, voterar och fattar flera beslut i ärendet. Kontentan blir att 

överväganden kring brandvattenförsörjning i framtiden ska ingå redan på plan- och 

byggloven samt att man ska diskutera med berörda fastighetsbolag och övriga berörda i 

den specifika frågan hur kostnader och ansvar ska fördelas. 

 

Två ärenden som får visst utrymme vid ett möte är revideringen av handlingsplanen för 

skydd mot olyckor och Räddningsverkets och Krisberedskapsmyndighetens 

tillsynsenkäter för 2006. Här framkommer att berörda nämnder inte har tagit fram 

erforderliga mål och åtgärdsförslag på riskområdena barnolyckor, fallolyckor, 

trafikolyckor, naturolyckor, folkhälsa och brottsförebyggande arbete (maj 2007). Till båda 

dessa ärenden finns bilagor från Räddningsnämnden. 

 

Övriga frågor som har med studiens intresseområde att göra, och som är uppe i 

kommunstyrelsen, är bland annat en eventuell omorganisation av räddningstjänsten till 

mindre enheter (april, maj 07), försäljning av äldre brandfordon (april, maj 07), nya taxor 

för de delar av räddningstjänsten som fått ökade personalkostnader, inköp av en 

dricksvattentank som beredskap för eventuell torka eller andra avbrott i 

dricksvattenförsörjningen i någon del av kommunen (juni 07), en gemensam skrivelse 

med Regionen till regeringen för att överklaga ett beslut om att inte tidigarelägga 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på en riksväg (060918) samt trafiksäkerheten i samband 

med eventuellt bygge av en cykelväg och på en räddningsväg som missbrukas med risk för 

olyckor som följd. 

 

Skydd förekommer även i kommunstyrelsen främst i samband med miljö- och 

hälsoskyddsnämndens yttranden över bland annat klimatpåverkan och ett regionalt 

energiprogram samt när det gäller att skydda värdefull bebyggelse i detaljplaner.  
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 Fullmäktige 
2006 

Styrelsen 
2006 

Fullmäktige 
2007 

Styrelsen 
2007 

Totalt 

Skydd 3 5 1 8 17 
Olycka 0 3 0 5 8 
Brand 0 28 1 8 37 
Trafikolycka 0 0 0 1 1 
Drunkning 0 0 0 0 0 
Farliga ämnen 0 0 0 0 0 
Trygghet 1 0 0 0 1 
Risk 0 0 0 2 2 
Säkerhetsarbete 0 0 0 0 0 
Räddningstjänst 2 6 0 5 13 
Säkerhet 1 3 2 1 7 
Kris 0 0 0 1 1 
Katastrof 0 0 0 0 0 
Terror 0 0 0 0 0 
Extraordinär 
händelse 

0 0 0 0 0 

Självmord/suicid 0 0 0 0 0 
Totalt 7 45 4 31 87 
 

Tabell 11. Antal träffar per sökord, instans och år. Kommun E. 

 

5.8 Preliminära slutsatser av dokumentstudien 

 

Säkerhetsarbetets vägar till kommunpolitikerna 

Av det begränsade material som hittills gåtts igenom kan man dra en del preliminära 

slutsatser. Den första intressanta iakttagelsen är att de frågor som rör kommunal säkerhet 

och/eller räddningsverksamhet och dyker upp i protokollen, huvudsakligen aktualiserats 

antingen genom att lagstiftningen ändras, eller genom medborgarförslag/motioner. Det 

verkar alltså som att regelstyrning (det som Denk (Johansson-Hidén & Denk, 2007) kallar 

institutionalisering, ett begrepp jag väljer att inte använda, eftersom det i den sociologiska 

teoribildningen har en delvis annan betydelse än den Denk avser) är det som får synligt 

genomslag på den kommunalpolitiska nivån. I den mån säkerhetsfrågor sprids genom 

diffusion tycks kommuninvånarna vara de primära diffusionsagenterna.  

 

Det gäller dock inte en fråga som diskuteras i de flesta kommuner: den om hur 

räddningstjänsten ska vara organiserad. Här kommer initiativen antingen från kommunens 
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egen räddningstjänst, eller från politikerna själva. Den genomgående trenden under den 

studerade tidsperioden är sammanslagningar och samarbeten. Man genomför 

organisationsförändringar främst i den kommunala krisledningen, där det är populärt att 

samverka och bilda krisledningsnämnder med flera grannkommuner, men även delvis 

inom den operativa räddningstjänstverksamheten. 

 

När det gäller säkerhet generellt är trafiksäkerhet den helt dominerande frågan i samtliga 

undersökta kommuner. Det går knappast ett möte utan att någon invånare har hört av sig 

i frågan. I en överväldigande majoritet av fallen rör det sig om att man vill sänka 

hastigheten (eller på andra sätt minska trafiken) på den gata eller i det område man själv 

bor. Riskerna för oskyddade trafikanter, och då i synnerhet barnen, anges som främsta 

skäl till kraven. Trafiksäkerhet kan ses som en idé som på ett framgångsrikt sätt spridits 

genom diffusion och lämnat tydliga avtryck i kommunpolitiken. Här har sannolikt 

Vägverkets medialt framgångsrika (om än tvivelaktiga) ”nollvision” spelat in. Tillsammans 

med en rad andra kampanjer har Vägverket, Polisen och andra aktörer lyckats göra 

trafiksäkerheten till en fråga som ingår i allmänhetens medvetande och som också 

genomsyrar åtminstone delar av den kommunala verksamheten. 

 

Ytterligare en idé som spridits framgångsrikt är ”Fixar-Malte”. Frågan dyker upp i 

samtliga studerade kommuner i relation till äldres säkerhet och trygghet. Motionerna 

innehåller varianter på temat att kommunens äldre borde kunna få gratis eller 

subventionerad hjälp i hemmet utan att den först måste biståndsbedömas, eftersom man 

då antar att antalet fallolyckor skulle minska och de äldre skulle känna sig tryggare och 

säkrare i sina hem. 

 

Fixar-Malte är intressant även ur ett annat perspektiv, eftersom det är en tjänst som riktar 

in sig på en specifik grupps trygghet och säkerhet. Det är kommunens äldre som ska bli 

tryggare genom den hjälp Malte är tänkt att erbjuda dem. Malte presenteras i de politiska 

dokumenten bland annat som en åtgärd för att lösa ett mätbart problem – fallolyckor 

bland äldre. Förutom att tjänsten antas minska antalet fallolyckor beskrivs den också 

innehålla ”mjuka värden” som att de äldre upplever trygghet då de kan få hjälp med vissa 
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göromål, och att det är en fin gest från kommunens sida att ta hand om sina äldre 

invånare på detta sätt. 

 

Trafiksäkerheten och Fixar-Malte är alltså två exempel på idéer som via diffusion 

framgångsrikt tagit sig in i de kommunpolitiska protokollen. Hur den processen sett ut 

och vilka diffusionsagenterna varit kan den här studien för närvarande inte svara på. 

Däremot är det möjligt att båda fallen kan tjäna som goda exempel för den som medvetet 

vill sprida andra idéer till samma arena. 

 

Vilka ska vara trygga och säkra? 

Vissa grupper är föremål för mer uppmärksamhet än andra när det gäller kommunernas 

säkerhetsarbete. Av protokollen att döma är ”äldre” och ”barn” i särklass mest intressanta 

när kommunpolitiker behandlar trygghets- och säkerhetsarbete. Dessa grupper återfinns 

frekvent i dokumenten hos alla de studerade kommunerna. Barnen dyker upp i många 

trafiksäkerhetsfrågor, och dessutom i ett antal ärenden som handlar om rätten att känna 

sig trygg och säker i förskole- och skolmiljö. I sex av de studerade kommunerna 

behandlas också kvinnors trygghet och/eller säkerhet, dock sällan vid fler än ett tillfälle. 

De frågor som nämns i protokollen är främst skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor 

och i någon mån kvinnojourernas verksamhet. Samtliga dessa ärenden initieras via 

motioner. I ett par fall behandlas även mäns trygghet i samma ärenden – det gäller då 

främst två kommuner som diskuterar en trygg utemiljö för både män och kvinnor. I det 

ena fallet specificeras inte hur en sådan ska se ut, medan det i det andra fallet handlar om 

att röja undan sly och buskage, förbättra belysningen och utsmycka en specifik cykelväg 

för att de som nyttjar cykelbanan ska känna ”trygghet i tanken”. I en kommun diskuteras 

också inrättandet av ett kriscentrum för män.  

 

I tre kommuner är även politikerna en grupp vars trygghet diskuteras. Det handlar då om 

politikers säkerhet generellt, om skalskydd i kommunhuset, och om att säkerhetspolisen 

informerar kommunpolitikerna om sin bedömning av risker för hot och våld mot dem. 

Nationella minoriteter betraktas i en kommun som skyddsvärda, medan en annan 

kommun diskuterar hot relaterat till sexuell läggning. Samtliga dessa ärenden har karaktär 
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av engångsfrågor – de behandlas vid något enstaka tillfälle i kommunfullmäktige och/eller 

kommunstyrelsen. 

 

De grupper som behandlas i de politiska dokumenten är ungefär desamma som de som 

ofta diskuteras i relation till andra politiskt initierade program, åtgärder eller 

interventioner. Politikerna i de kommuner vi studerat diskuterar i likartade termer som 

samhället i övrigt. De försöker tillgodose olika gruppers behov antingen preventivt eller 

då problem uppstår. Av protokollen går det inte att utröna om de grupper som behandlas 

i relation till trygghet och säkerhet aktivt har identifierats av politikerna eller om de tas för 

givna. Eftersom både barn och äldre förekommer flitigt i motioner och medborgarförslag, 

kan man möjligen anta att grupperna så att säga har identifierats av medborgarna.  Vad 

man däremot kan se i protokollen är att man sällan hänvisar till befintlig olycksstatistik 

eller annan relevant forskning om de grupper man arbetar med, eller de typer av frågor 

man arbetar med. (Här utgör dock fall- och trafikolyckorna undantag, och frågan är om 

dessa frågor drivs så frekvent för att befintlig statistik är lättillgänglig och sprids till alla 

intresserade, eller om förhållandet är det omvända?) Intressant är att två av de grupper 

som ofta antas behöva hjälp/stöd/åtgärder i princip saknas i protokollen: de med låg 

inkomst och utbildning och/eller annan etnisk härkomst. Sannolikt beror avsaknaden av 

diskussioner om dessa gruppers trygghet på urvalet av de kommuner som hittills 

studerats. Intressant, men föga förvånande, är också att ”män” mycket sällan är en 

kategori i säkerhetsarbetet. Det finns några få undantag i protokollen, men generellt är det 

andra grupper som diskuteras. Det blir tydligt till exempel i relation till 

trafiksäkerhetsfrågor, där åtgärder riktade mot de unga män som statistiskt sett utgör de 

mest olycksdrabbade trafikanterna i princip inte alls diskuteras. Istället diskuteras hur barn 

och oskyddade trafikanters säkerhet kan ökas genom fysiska lösningar som farthinder, 

trafikljus etc.  

  

Vad rymmer de frekventaste sökorden? 

Några sammanfattande kommentarer om vad som döljer sig bakom de frekventast 

förekommande sökorden kan avslutningsvis vara på sin plats. Skydd förekommer absolut 

flest gånger (781), vilket delvis beror på att miljöskydds- eller miljö- och 

hälsoskyddsnämnderna i de flesta kommuner förekommer frekvent i protokollen. De 
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konkreta frågor där skydd behandlas rör, vilket redan kommenterats, i stor utsträckning 

om miljöskydd av olika slag. Hur explicit den kommunala räddningstjänsten är involverad 

i detta varierar mellan kommunerna och också med vilken typ av miljöskydd som 

diskuteras. Strandskydd diskuteras till exempel inte alls i relation till skydd mot 

översvämningar, något som ju i hög grad berör räddningstjänsten. Däremot är 

räddningstjänsten en självklar aktör i skydd mot oljeolyckor till sjöss och när det gäller 

brandskydd (brand förekommer 174 gånger, ofta just i kombinationen brandskydd), men i 

ganska liten utsträckning då skydd mot trafikolyckor diskuteras.  

 

När det gäller säkerhet (413 träffar) dyker begreppet ofta upp tillsammans med trygghet 

(181 träffar). Protokollen handlar allra oftast om trafiksäkerhet, men även om antingen 

äldres säkerhet och trygghet (i relation till Malte) eller om säkerhet/trygghet i relation till 

kriminalitet. Kriminalitet i sin tur definieras som en fråga om i första hand polisiära 

resurser, i andra hand om ungdomsverksamhet och sociala insatser. I några fall diskuteras 

säkerhet och trygghet också med en ansats till genusperspektiv, då kvinnors behov av 

trygghet på gator och torg, men också i skyddade boenden, berörs. I några kommuner är 

tryggheten i skolan också uppe till diskussion, även det främst initierat via medborgarna. 

Säkerhet förekommer också, tillsammans med risk (282 träffar) i ett otal ekonomiska 

sammanhang. 

 

Räddningstjänst förekommer också ofta (226 ggr) i protokollen. I de flesta fallen handlar 

det om att ärenden remitteras till eller bereds av räddningstjänsten eller 

räddningsnämnden. Budgetfrågor och reglementen är också vanligt förekommande 

ärenden i relation till räddningstjänsten. 

 

Risk (282 träffar) är det sökord som är svårast att karaktärisera. Det dyker, förutom i 

ekonomiska sammanhang, upp i allehanda ärenden och kontexter. Vad som är slående är 

dock att det sällan förekommer någon diskussion om reella risker eller sannolikheten för 

att något ska inträffa. När risker är uppe på den politiska dagordningen behandlas de 

samtidigt på ett oerhört konkret och märkligt vagt sätt. Det konkreta består i att det alltid 

är en specifik risk som diskuteras, t.ex. risken för översvämningar i en specificerad å, eller 

för en viss typ av ekonomisk säkerhet i ett konkret fall. Samtidigt som risken alltså är 
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konkret och väl avgränsad, återfinns i protokollen inga tecken på att man försökt bedöma 

sannolikheten för, konsekvenserna av eller kostnaderna för olika scenarier relaterade till 

den specifika risken. Möjligen har dessa bedömningar genomförts av andra instanser, men 

det tycks inte vara politikerna som tar ställning till eller prioriterar alternativa åtgärder för 

riskscenarier i respektive kommun.  

 

5.9 Sammanfattning 

I det material som hittills studerats går det inte att se några skillnader mellan hur man 

diskuterar säkerhet, skydd och potentiella risker i de kommuner som aktivt ingått som 

pilotkommuner i IDA-projektet och de som inte har deltagit i IDA. Det gäller såväl 

kvantitativt som kvalitativt/innehållsligt. Vad som märks är att antalet träffar på sökorden 

totalt sett är högre i pilotkommunerna (dock med reservation för bristerna i data i det här 

skedet). Av kommunparen är data bara kompletta för två par – kommun 2 och B, samt 5 

och E. I ett av paren genererar sökorden avsevärt fler träffar i pilotkommunen, men i det 

andra paret råder ett motsatt förhållande. Om man tittar på innehållet i de ärenden som 

diskuteras under respektive sökord tycks medverkan eller inte medverkan i IDA-projektet 

inte ha påverkat varken diskussionerna eller de beslut som fattas av kommunfullmäktige 

och kommunstyrelser. Däremot kan man, i de observationer och samtalsanalyser som 

gjorts i projektets andra del, skönja vissa skillnader mellan pilotkommunerna och de andra 

kommunerna. Detta diskuteras i rapportens avslutande kapitel.    
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6.  SLUTDISKUSSION 
 
Denna rapport redovisar resultatet av huvudstudiens första datainsamling inom båda 

delstudierna och beskriver förhållandena innan IDA-systemet infördes och togs i bruk av 

kommunerna. Rapporten redovisar främst forskningen i förhållande till det specifika 

syftet: att genom studierna tidigt se förändringar i kommunens synsätt och verksamhet samt bidra till 

ökad kunskap om kommunikations- och diffusionsprocessers betydelse vid utveckling av det kommunala 

skydds- och säkerhetsarbetet samt delstudiernas separata frågeställningar: Hur kommuniceras och 

formuleras säkerhetsfrågorna i kommunen, genom LSO-handlingsprogramsarbetet/det systematiska 

säkerhetsarbetet? och I vilken utsträckning aktualiseras frågor relaterade till risk- och säkerhetsarbete i 

de politiska beslutsprocesserna? I följande kapitel diskuteras resultaten och sambanden mellan 

dem. 

 

6.1  Den kommunikativa infrastrukturen och dess samband med antal 

frågor som når politikernas bord, d.v.s. kommunstyrelse och 

kommunfullmäktigeforumen 

 

Resultatet inom delstudie 1 visar att kommunikativ infrastruktur med ett relativt likartat 

utseende har utvecklats i kommunerna. Generellt kan man säga att den består främst av 

att: A) Ansvaret för uppdraget är politiskt och kommunfullmäktige är det definitiva 

beslutsforumet. B) Ansvaret för skrivandet av handlingsprogrammet är delegerat till en 

professionell tjänsteman som ofta är direkt underordnad kommunstyrelsen. C) Då 

kommunen ingår i en förbundsbildning tar förbundet oftast ansvar för LSO-

handlingsprogrammet för räddningstjänst. D) Det finns oftast en lägre hierarkiskt 

inordnad politisk nämnd eller styrgrupp i kommunen som gör prioriteringar. E) 

Riskhanteringsgrupper finns i de flesta kommuner och dessa ingår aktivt i 

handlingsprogramsarbetet LSO. 

 

Inom den kommunikativa infrastrukturen kan sedan forumen och därmed 

kommunikationen vara mer eller mindre specifikt skapad för 

handlingsprogramsdiskussionerna och skydds- och säkerhetsfrågorna. De flesta forumen 
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som är sammansatta för just det ändamålet är förvaltningsövergripande och ofta även 

sektorsövergripande. Kommun 2, 3, C, D och E har fram till nu haft en utpräglad 

utvecklingsorganisation med sådana förvaltningsövergripande forum och kommun 2 och 

D har även sektorsövergripande forum. 

 

Ser man nu till frekvensen frågor som når kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så 

har de kommuner som har en väl utbyggd utvecklingsorganisation för skydds- och 

säkerhetsfrågorna färre antal ärenden på politikernas bord. Här kan man skönja en 

tendens till att en välutvecklad utvecklingsorganisation för skydds- och säkerhetsfrågor 

behandlar frågorna och frågorna förs därmed inte vidare till politikernas forum. 

 

Teorietiskt är ju tanken med en specifikt skapad utvecklingsorganisation att den är det 

mest effektiva sättet att kommunicera i frågorna, men om nu ambitionen är att i hög grad 

engagera politikerna så blir frågan om att ha politisk representation och delaktighet i 

utvecklingsorganisationen viktig. I kommunerna 2, D och E har man detta. Dessa 

kommuner har 298, 252 respektive 87 sökordsträffar vilket är ett lägre antal träffar. 

Tendensen kommer att diskuteras med berörda och bevakas i de fortsatta studierna.  

 

En annan tendens som kanske i förbigående kan nämnas är att de innehållsliga 

diskussionerna i de bredast sammansatta utvecklingsforumen tenderar att bli just bredare 

och att rikta in sig mot orsaker till olyckor och visioner för området och t ex folkhälsa, 

droger och hållbarhet. 

 

Om man inte upprättar en specifik utvecklingsorganisation utan ”stoppar in ” frågorna i 

den reguljära produktionsorganisationen så finns teoretiskt sett tendensen att frågorna kan 

försvinna i vimlet av frågor i vardagsarbetet. Resultaten pekar dock åt att t ex 

kommunerna 3 och B inom förbund och en enskild kommun 5 som samtliga förvaltar 

frågorna i sin produktionsorganisation får upp flera frågor på politikernas bord. Det rör 

sig då om ett antal delprojekt och många separata frågor. 
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6.2  Var finns politikerna representerade i kommunikationsforumen i de 9 

kommunerna? 

 

Politikerna finns i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, i förbundsledningen och de 

kommunala förvaltningarnas nämnder förstås. Men politikerna finns även i med de breda 

utvecklingsforumen inom kommunerna 2, D och E. Vi väljer ändå att behålla just 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för sökordsanalyser för att dessa utgör de 

hierarkiskt sett högsta forumen. 

 

Ser man så till politikernas diskussioner i de högsta forumen idag så sker inga politiska 

diskussioner om prioriteringar bland skydds- och säkerhetsfrågor utan diskussionen 

handlar om separata konkreta skydds-, säkerhets- och trygghetsfrågor av mycket stor 

bredd. Handlingsprogrammen (endast två behandlade under den först tidsperioden) 

klubbas utan större diskussioner. 

 

6.3  Kommunernas jämförbarhet 

 

Materialet innehåller in nuläget fullständiga data för jämförelser mellan kommunerna vad 

gäller kommunerna 2 och B respektive 5 och E. Utvecklingen inom kommunerna 2 och B 

innebär intressanta jämförelsemöjligheter. Sätter att driva utvecklingen skiljer sig åt genom 

att kommun 2 har en mycket bred och välorganiserad utvecklingsorganisation med tydlig 

politikermedverkan, förvaltningsövergripande och tvärsektoriell sammansättning. Man har 

en utvecklingsdiskussion med vida frågor och denna viljeyttring bifalls tydligt av 

politikerna i de högsta politiska organen. Här är dock frågorna på politikerna bord färre 

än i kommun B, 298 respektive 444. Frågorna i kommun 2 är bara ”uppe och vänder på 

politikernas bord och behandlas klart längre ner i utvecklingsorganisationen. 

 

Kommun B har bland de högsta antalen sökordsträffar och har sitt skydds- och 

säkerhetsarbete integrerat i produktionsorganisationen. Frågorna som behandlas av 

politikerna rör en mängd olika projekt och aktiviteter, t ex frågor inom trafikområdet, 
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samordning av olika frågor, krisledning, trygghetsmätning, ansökningar om bidrag till 

olika projekt, riskklassificering och Fixartjänst.  

 

Kommunerna har helt olika typ av organisering av kommunikationen men arbetar båda 

med ett brett perspektiv och ett stort antal frågor inom skydds- och säkerhetsområdet. 

Jämförelser är möjliga att göra och ska bli intressanta att följa. 

 

Kommunerna 5 och E har större olikheter. Kommun 5 har inte ännu byggt upp någon 

utvecklingsorganisation för kommunikationen och heller inte fokuserat skydds- och 

säkerhetsfrågorna i den utsträckning de önskat. De har dock under senare delen av 2007 

utvecklat en politiskt förankrad policy för skydds- och säkerhetsarbetet. Kommun E har 

sedan 2004 en väl utvecklad utvecklingsorganisation med stor delaktighet bland personal 

inom förvaltningar och i politikerled, men säger sig under 2006 och 2007 har kört fast på 

förvaltningsledningsnivå. 

 

Kommun 5 har långt fler sökordsträffar inom de politiska forumen, 447 jämfört med 

kommun E som har 87. Förklaringen till det låga antalet sökträffar i kommun E är att 

utvecklingsorganisationen har misslyckats att fungera och att man under hösten 2007 och 

våren 2008 håller på att avhjälpa problemen genom att göra en nystart. Den typ av frågor 

som är behandlade av politikerna i kommun 5 är många olika, men främst trafikfrågor, 

fixartjänst, miljöskydd, vattenkraftsförsörjning. Utvecklingen skall bli intressant att följa, 

men kommunerna har fokuserat skydds- och säkerhetsfrågorna under olika lång tid och är 

på så sätt svåra att jämföra.  

 

6.4  Användningen av befintlig statistik som beslutsunderlag i de 

studerade kommunerna 

 

De frågor som oftast letar sig vidare upp i kommunstyrelserna och kommunfullmäktige 

är, som tidigare nämnts, trafiksäkerhetsfrågor och ”Fixar-Malte”. Det dessa frågor har 

gemensamt, på en mer övergripande nivå, är att de backas upp av en omfattande och väl 

spridd statistik. Det finns förhållandevis lättillgängliga siffror både när det gäller antalet 

skadade och döda i trafiken och fallolyckor i hemmet bland äldre. Allmänhetens 
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kännedom om olycksstatistiken för trafikområdet tycks också god och statistik för båda 

områdena redovisas och diskuteras vid de politiska sammankomster där frågorna finns 

med på dagordningen. Förmågan att effektivt sprida statistik på ett område tycks alltså ha 

inverkan på den kommunpolitiska agendan. Frågor där det finns/presenteras mer eller 

mindre ”alarmerande” siffror, vars tolkning man enkelt kan enas om, förekommer 

flitigare på de kommunpolitiska dagordningarna än andra frågor. Det förtjänar att noteras 

och kommenteras, eftersom det ju finns gott om statistik även för andra frågor inom 

skydds- och säkerhetsområdet. Den statistiken tycks dock mindre känd på de högre 

politiska nivåerna, eller genererar i alla fall i princip inga ärenden, varken via motioner 

eller medborgarförslag. 

 

Om man jämför de kommuner som deltar som pilotkommuner i IDA med studiens 

jämförelsekommuner, ser man att fler frågor når kommunstyrelsen och/eller 

kommunfullmäktige i pilotkommunerna. Det skulle kunna tyda på att tillgången till all den 

statistik som IDA rymmer faktiskt inverkar på hur frågor om skydds- och säkerhetsarbete 

diskuteras på den kommunalpolitiska nivån. En närmare studie av protokollen visar dock 

inget enkelt samband. Ingenstans i de dokument som studerats refereras det uttryckligen 

till statistik från IDA, och bortsett från frågorna om trafik och fixartjänster åberopas i 

princip ingen statistik alls, oavsett varifrån den skulle ha kunnat hämtas. Det är alltså inte 

tillgången till relevant statistik som styr vilka frågor som kommer upp på politikernas 

bord, utan kanske snarare hur väl aktörerna lyckas sprida kännedomen om de data som 

finns insamlade. Lite tillspetsat kan man säga att även statistik behöver marknadsföras och 

hittills har inte de data som finns i IDA nått ut till någon bredare publik. Av de 

kommuner vi studerat uppger bara två pilotkommuner (kommun 1 och 3) att de hittills på 

något sätt använt sig av IDA i sitt arbete med till exempel handlingsprogram eller budget.  

 

Det tycks inte heller som att det är politikerna i kommunfullmäktige, eller ens 

kommunstyrelsen, som gör prioriteringar inom området skydd mot olyckor. Det 

politikerna gör är att godkänna budgetar och i några fall handlingsprogram. Det 

övergripande ansvaret för vilka delområden man ska satsa på och vad som ska få stå 

tillbaka befinner sig någon annanstans i den kommunikativa infrastrukturen. Om det 
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utgör ett problem, eller ett kvitto på att arbetet i övriga kommunikationsforum fungerar 

beror naturligtvis på vilket perspektiv man lägger på frågan.   

 

Om och i sådana fall hur beslutsfattandet, kommunikationen och användningen av 

statistik kommer att förändras då IDA nu sjösatts på allvar samtidigt som Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) inom kort publicerar en öppen jämförelse med data på 

området återstår att se. Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen av de 

kommunikativa infrastrukturerna och det politiska engagemanget på området i både 

kortare och längre perspektiv.  
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Kommunikation och politiska frågor i det 

kommunala skydds- och säkerhetsarbetet

Statens Räddningsverket utvecklar under åren 2007-2008 ett nytt webbase-
rat informationssystem: Indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor (IDA).  
I samband med IDA formulerades uppdraget att belysa uppföljningens och 
utvärderingens roll för den fortsatta verksamheten i kommunerna avseende 
kommunikation och beslut om skyddet mot olyckor.

Projektet Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete (KOBS) skall be-
drivas under åren 2007-2009 och består av två delstudier riktade mot olika 
forskningsområden. Den ena delstudien kom att behandla frågor om kommu-
nikativa processer i kommunalt säkerhetsarbetet. Den andra delstudien kom 
att studera hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser 
på kommunal nivå.

Rapporten redovisar resultatet av den första datainsamlingen under sommaren 
och hösten 2007 inom båda delstudierna och beskriver förhållandena innan 
IDA-systemet helt infördes och togs i bruk.
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