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2.4. Scenarier med mycket brandfarliga vätskor, 
klass 3.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med mycket brandfarliga vätskor på 
har beräknats på samma sätt som i avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 

3. 
 
Händelseträdet för scenarier med mycket brandfarliga vätskor framgår i figur 13 
nedan. 
 

2.4.1 Scenarier Pölbrand S och M 
I scenario Pölbrand sker en olycka där tanken skadas och ett utsläpp sker av 
mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) som rinner ut till en pöl som sedan 
antänds. Värmestrålningen kan leda till att människor omkommer. Vid en stor 
pölbrand (Pölbrand S) antas personer inom ett område på 48x48 m omkomma, 
såväl inne som ute. Vid en mindre pölbrand (Pölbrand M) antas personer inom ett 
område på 25x25 m omkomma såväl inne som ute. Områdena antas centrerade 
kring olycksplatsen. 
  
Sannolikhet 

Sannolikheten för att ett utsläpp leder till scenario Pölbrand S (en pölbrand med en 
yta på 600 m2) är lika med 0,020 per olycka med utsläpp av mycket brandfarlig 
vätska. Sannolikheten för scenario Pölbrand M (en pölbrand med yta 300 m2) är 
lika med 0,078 per olycka med utsläpp. Se händelseträdet i figur 14 nedan. 
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Figur 14  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 
 
Individrisk 

I scenario Pölbrand S har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 48 m av leden från där personen står och 24 m in från vägen.  
 
I scenario Pölbrand M har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 23 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen.  
 

Händelseträd klass 3.1

Väg
Händelseträd mkt brf vätskor
Utströmning Typ av Direkt SannolikhetScenario
> 100 kg utströmning antändning per olycka

0,13
0,020 Pölbrand S

ja
0,15

Hela innehållet

0,87
0,13 Ingen

nej

0,13
1,0 0,078 Pölbrand M

ja
0,60

5,0 m3

0,87
0,52 Ingen

nej

0,25
0,25 Ingen

0,5 m3
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Samhällsrisk 

Inom ett område med längd 48 m längs vägen och bredd 24 m in från vägen antas 
alla omkomma såväl inomhus som utomhus i scenarion Pölbrand S. 
 
I scenario Pölbrand M antas alla utomhus och inomhus omkomma inom ett område 
med längd 25 m längs vägen och bredd 13 m in från vägen. 
 

2.5. Scenarier med oxiderande ämnen, klass 5.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med oxiderande ämnen med risk för 
massexplosion har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 

2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 4. 
 
Händelseträdet för scenarier med oxiderande ämnen framgår i figur 15 nedan. 
 

2.5.1 Scenario Explosion S och M 
I dessa scenariot har vi utgått från att transporterna sker som ammoniumnitrat som 
vid blandning med dieselolja kan leda till en explosion som motsvarar 16 ton TNT 
vid ett stort utsläpp av ammoniumnitrat och cirka hälften vid ett mindre utsläpp. 
Detta överskattar explosionens kraft då den blandningen som kommer att ske om 
båda ämnen rinner ut vid en olycka inte räcker för att åstadkomma ett effektivt 
sprängämne vilket egentligen kräver en ganska exakt blandning av dessa ämnen.  
 
Konsekvenserna av dessa explosioner härleds på samma sätt som för 
massexplosiva ämnen i klass 1. 
 
Sannolikhet 

Sannolikheten för en olycka med dessa transporter per kilometer transportled 
framgår av figur 3.  
 
För att en olycka med en transport med oxiderande ämnen skall leda till betydande 
konsekvenser krävs att det oxiderande ämnet blandas med dieselolja och att 
blandningen antänds. För att detta skall ske måste flera förutsättningar vara 
uppfyllda: 
 
1. Ett betydande utsläpp av oxiderande ämnen måste ske. 
2. Utsläpp av dieselolja måste ske. 
3. Blandningen måste antändas. 
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Sannolikheten för detta framgår av händelseträdet i figur 15 nedan. Händelseträdet 
är baserat på statistik för tunnväggiga tankbilar. 
 

 
Figur 15  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka 

explosion. 
 
Konsekvenser 

Två scenarier finns beroende på storleken på utsläppet av det oxiderande ämnet. 
Storleken på utsläppet av den brandfarliga vätskan är av mindre vikt då en explosiv 
blandning endast kräver en mindre mängd brandfarlig vätska (ca 1 del brandfarlig 
vätska på 7 delar oxiderande ämne). Ett stort utsläpp av oxiderande ämnen ger 
scenario Explosion S, ett något mindre utsläpp ger scenario Explosion M. 
 
Konsekvenserna av en stor explosion har antagits vara desamma som för en 
explosion av 16 ton TNT. Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk 
är således desamma som i scenariot för klass 1.1.  
 
Konsekvenserna för en mindre explosion har antagits vara hälften av 
konsekvenserna av en stor explosion.  

Händelseträd klass 5.1

Väg
Händelseträd oxiderande ämnen
Sannolikhet Utströmning Bränsletanken Antändning Sannolikhet Scenario

olycka skadad per olycka

ja

0,25

ja 0,031 Explosion S

0,56

nej

Stor 0,75

0,22 0,092 Inget

nej

0,44

0,097 Inget

1,0

ja

0,25

ja 0,048 Explosion M

0,56

nej

Liten 0,75

0,34 0,14 Inget

nej

0,44

0,15 Inget
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3. Beräkningsresultat 
I tabell 2a, 2b, 2c och 2d presenteras resultaten av riskberäkningarna för området 
som presenteras grafisk av den blå kurvan i figurerna i kapitel 5 i rapporten. 
 
Tabell 2a. Riskberäkningar för område A i förhållande till E20.  

 
 

Sammanställning av beräkningsresultat dagtid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-27

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 1,7E-06 Massexplosion 9,2E-09 240 80 0,17 1,00 - - - - 2 9,7E-09

2.1 6,8E-06 Jet 1,1E-06 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 2 1,1E-06

Gasbrand M 8,5E-08 185 93 1,00 1,00 - - - - 17 8,9E-08

Gasbrand KT 5,9E-08 10 50 1,00 1,00 - - - - 0 6,2E-08

Gasbrand KL 6,4E-08 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 6,8E-08

Gasexplosion M 5,7E-08 252 126 1,00 1,00 - - - - 43 6,0E-08

Gasexplosion KT 3,9E-08 66 66 1,00 1,00 - - - - 2 4,1E-08

Gasexplosion KL 4,3E-08 66 33 1,00 1,00 - - - - 0 4,5E-08

Bleve 5,7E-07 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 0 6,0E-07

2.3 4,4E-08 Giftig gasmoln M 4,6E-09 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 0 4,8E-09

Giftig gasmoln KT 3,2E-09 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 2 3,3E-09

Giftig gasmoln KL 3,4E-09 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 0 3,6E-09

3. 1,7E-04 Stor pölbrand 3,3E-06 48 24 1,00 1,00 - - - - 0 3,5E-06

Liten pölbrand 1,3E-05 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 1,4E-05

5.1 4,6E-06 Stor explosion 2,3E-08 104 72 0,17 1,00 - - - - 1 2,4E-08

Liten explosion 9,2E-08 55 57 0,17 1,00 - - - - 0 9,7E-08

Sammanställning av beräkningsresultat nattetid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-27

Natt

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 7,2E-07 Massexplosion 3,9E-09 240 80 0,17 1,00 - - - - 0 4,1E-09

2.1 2,9E-06 Jet 4,5E-07 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 0 4,7E-07

Gasbrand M 3,7E-08 185 93 1,00 1,00 - - - - 0 3,8E-08

Gasbrand KT 2,5E-08 10 50 1,00 1,00 - - - - 0 2,7E-08

Gasbrand KL 2,8E-08 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 2,9E-08

Gasexplosion M 2,4E-08 252 126 1,00 1,00 - - - - 0 2,6E-08

Gasexplosion KT 1,7E-08 66 66 1,00 1,00 - - - - 0 1,8E-08

Gasexplosion KL 1,8E-08 66 33 1,00 1,00 - - - - 0 1,9E-08

Bleve 2,4E-07 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 0 2,6E-07

2.3 1,9E-08 Giftig gasmoln M 2,0E-09 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 0 2,1E-09

Giftig gasmoln KT 1,4E-09 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 0 1,4E-09

Giftig gasmoln KL 1,5E-09 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 0 1,6E-09

3. 7,2E-05 Stor pölbrand 1,4E-06 48 24 1,00 1,00 - - - - 0 1,5E-06

Liten pölbrand 5,6E-06 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 5,9E-06

5.1 2,0E-06 Stor explosion 9,9E-09 104 72 0,17 1,00 - - - - 0 1,0E-08

Liten explosion 4,0E-08 55 57 0,17 1,00 - - - - 0 4,2E-08

Effektområde 1 Effektområde 2

Effektområde 1 Effektområde 2
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Tabell 2b. Riskberäkningar för område B i förhållande till Sandbäcksvägen.

 
 

Sammanställning av beräkningsresultat dagtid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-28

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 2,3E-06 Massexplosion 1,2E-08 258 45 0,17 1,00 - - - - 4 3,2E-09

2.1 3,2E-08 Jet 5,0E-09 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 33 7,5E-10

Gasbrand M 4,1E-10 185 93 1,00 1,00 - - - - 146 7,5E-11

Gasbrand KT 2,6E-10 10 50 1,00 1,00 - - - - 4 3,9E-11

Gasbrand KL 1,7E-10 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 2,6E-11

Gasexplosion M 2,7E-10 252 126 1,00 1,00 - - - - 188 6,8E-11

Gasexplosion KT 1,7E-10 66 66 1,00 1,00 - - - - 42 2,6E-11

Gasexplosion KL 1,1E-10 66 33 1,00 1,00 - - - - 15 1,7E-11

Bleve 2,7E-09 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 25 4,1E-10

2.3 5,1E-09 Giftig gasmoln M 5,3E-10 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 3 8,0E-11

Giftig gasmoln KT 3,4E-10 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 5 5,1E-11

Giftig gasmoln KL 2,3E-10 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 1 3,4E-11

3. 1,1E-05 Stor pölbrand 2,2E-07 48 24 1,00 1,00 - - - - 5 3,3E-08

Liten pölbrand 8,8E-07 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 1,3E-07

5.1 6,8E-08 Stor explosion 3,4E-10 141 45 0,17 1,00 - - - - 3 5,2E-11

Liten explosion 1,4E-09 110 45 0,17 1,00 - - - - 3 2,1E-10

Sammanställning av beräkningsresultat nattetid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-28

Natt

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 9,7E-07 Massexplosion 5,3E-09 258 45 0,17 1,00 - - - - 0 1,4E-09

2.1 1,4E-08 Jet 2,1E-09 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 0 3,2E-10

Gasbrand M 1,7E-10 185 93 1,00 1,00 - - - - 2 3,2E-11

Gasbrand KT 1,1E-10 10 50 1,00 1,00 - - - - 0 1,7E-11

Gasbrand KL 7,4E-11 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 1,1E-11

Gasexplosion M 1,2E-10 252 126 1,00 1,00 - - - - 2 2,9E-11

Gasexplosion KT 7,4E-11 66 66 1,00 1,00 - - - - 0 1,1E-11

Gasexplosion KL 4,9E-11 66 33 1,00 1,00 - - - - 0 7,4E-12

Bleve 1,2E-09 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 0 1,7E-10

2.3 2,2E-09 Giftig gasmoln M 2,3E-10 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 0 3,4E-11

Giftig gasmoln KT 1,5E-10 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 0 2,2E-11

Giftig gasmoln KL 9,7E-11 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 0 1,5E-11

3. 4,8E-06 Stor pölbrand 9,4E-08 48 24 1,00 1,00 - - - - 0 1,4E-08

Liten pölbrand 3,8E-07 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 5,7E-08

5.1 2,9E-08 Stor explosion 1,5E-10 141 45 0,17 1,00 - - - - 0 2,2E-11

Liten explosion 5,9E-10 110 45 0,17 1,00 - - - - 0 8,9E-11

Effektområde 1 Effektområde 2

Effektområde 1 Effektområde 2
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Tabell 2c. Riskberäkningar för område C i förhållande till E20.

 
 

Sammanställning av beräkningsresultat dagtid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-27

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 1,7E-06 Massexplosion 9,2E-09 240 80 0,17 1,00 - - - - 5 2,2E-09

2.1 6,8E-06 Jet 1,1E-06 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 4 1,8E-07

Gasbrand M 8,5E-08 185 93 1,00 1,00 - - - - 28 1,6E-08

Gasbrand KT 8,4E-08 10 50 1,00 1,00 - - - - 0 1,4E-08

Gasbrand KL 3,3E-08 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 5,7E-09

Gasexplosion M 5,7E-08 252 126 1,00 1,00 - - - - 52 1,4E-08

Gasexplosion KT 5,6E-08 66 66 1,00 1,00 - - - - 4 9,5E-09

Gasexplosion KL 2,2E-08 66 33 1,00 1,00 - - - - 0 3,8E-09

Bleve 5,7E-07 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 0 9,7E-08

2.3 4,4E-08 Giftig gasmoln M 4,6E-09 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 0 7,8E-10

Giftig gasmoln KT 4,5E-09 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 3 7,6E-10

Giftig gasmoln KL 1,8E-09 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 0 3,0E-10

3. 1,7E-04 Stor pölbrand 3,3E-06 48 24 1,00 1,00 - - - - 0 5,6E-07

Liten pölbrand 1,3E-05 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 2,2E-06

5.1 4,6E-06 Stor explosion 2,3E-08 104 72 0,17 1,00 - - - - 3 3,9E-09

Liten explosion 9,2E-08 55 57 0,17 1,00 - - - - 2 1,6E-08

Sammanställning av beräkningsresultat nattetid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-27

Natt

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 7,2E-07 Massexplosion 3,9E-09 240 80 0,17 1,00 - - - - 1 9,5E-10

2.1 2,9E-06 Jet 4,5E-07 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 1 7,7E-08

Gasbrand M 3,7E-08 185 93 1,00 1,00 - - - - 8 6,8E-09

Gasbrand KT 3,6E-08 10 50 1,00 1,00 - - - - 0 6,1E-09

Gasbrand KL 1,4E-08 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 2,4E-09

Gasexplosion M 2,4E-08 252 126 1,00 1,00 - - - - 15 6,1E-09

Gasexplosion KT 2,4E-08 66 66 1,00 1,00 - - - - 1 4,1E-09

Gasexplosion KL 9,5E-09 66 33 1,00 1,00 - - - - 0 1,6E-09

Bleve 2,4E-07 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 0 4,1E-08

2.3 1,9E-08 Giftig gasmoln M 2,0E-09 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 0 3,3E-10

Giftig gasmoln KT 1,9E-09 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 1 3,3E-10

Giftig gasmoln KL 7,7E-10 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 0 1,3E-10

3. 7,2E-05 Stor pölbrand 1,4E-06 48 24 1,00 1,00 - - - - 0 2,4E-07

Liten pölbrand 5,6E-06 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 9,6E-07

5.1 2,0E-06 Stor explosion 9,9E-09 104 72 0,17 1,00 - - - - 1 1,7E-09

Liten explosion 4,0E-08 55 57 0,17 1,00 - - - - 0 6,7E-09

Effektområde 1 Effektområde 2

Effektområde 1 Effektområde 2
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Tabell 2d. Riskberäkningar för område C i förhållande till Göteborgsvägen.

 
  

Sammanställning av beräkningsresultat dagtid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-28

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 2,9E-06 Massexplosion 1,6E-08 244 75 0,17 1,00 - - - - 3 6,4E-09

2.1 4,3E-08 Jet 6,7E-09 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 5 2,7E-09

Gasbrand M 5,4E-10 185 93 1,00 1,00 - - - - 33 2,2E-10

Gasbrand KT 3,4E-10 10 50 1,00 1,00 - - - - 0 1,4E-10

Gasbrand KL 2,3E-10 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 9,2E-11

Gasexplosion M 3,6E-10 252 126 1,00 1,00 - - - - 80 1,4E-10

Gasexplosion KT 2,3E-10 66 66 1,00 1,00 - - - - 5 9,2E-11

Gasexplosion KL 1,5E-10 66 33 1,00 1,00 - - - - 0 6,1E-11

Bleve 3,6E-09 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 0 1,4E-09

2.3 6,6E-09 Giftig gasmoln M 6,9E-10 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 1 2,8E-10

Giftig gasmoln KT 4,4E-10 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 3 1,8E-10

Giftig gasmoln KL 2,9E-10 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 0 1,2E-10

3. 1,6E-05 Stor pölbrand 3,1E-07 48 24 1,00 1,00 - - - - 0 1,2E-07

Liten pölbrand 1,2E-06 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 4,9E-07

5.1 8,8E-08 Stor explosion 4,5E-10 112 72 0,17 1,00 - - - - 1 1,8E-10

Liten explosion 1,8E-09 70 57 0,17 1,00 - - - - 1 7,1E-10

Sammanställning av beräkningsresultat nattetid Riskutredning Sund och Hindsberg 2018-09-28

Natt

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute

Om-

komna Fscen/år

1. 1,3E-06 Massexplosion 6,9E-09 244 75 0,17 1,00 - - - - 1 2,8E-09

2.1 1,8E-08 Jet 2,9E-09 45 74 1,00 1,00 66 80 0,00 0,07 1 1,1E-09

Gasbrand M 2,3E-10 185 93 1,00 1,00 - - - - 10 9,2E-11

Gasbrand KT 1,5E-10 10 50 1,00 1,00 - - - - 0 5,9E-11

Gasbrand KL 9,8E-11 50 5 1,00 1,00 - - - - 0 3,9E-11

Gasexplosion M 1,5E-10 252 126 1,00 1,00 - - - - 23 6,2E-11

Gasexplosion KT 9,8E-11 66 66 1,00 1,00 - - - - 2 3,9E-11

Gasexplosion KL 6,5E-11 66 33 1,00 1,00 - - - - 0 2,6E-11

Bleve 1,5E-09 80 40 1,00 1,00 110 55 0,00 0,07 0 6,2E-10

2.3 2,8E-09 Giftig gasmoln M 3,0E-10 70 35 0,10 1,00 120 60 0,03 0,30 0 1,2E-10

Giftig gasmoln KT 1,9E-10 25 135 0,10 1,00 75 220 0,03 0,30 1 7,6E-11

Giftig gasmoln KL 1,3E-10 135 13 0,10 1,00 220 38 0,03 0,30 0 5,0E-11

3. 6,7E-06 Stor pölbrand 1,3E-07 48 24 1,00 1,00 - - - - 0 5,3E-08

Liten pölbrand 5,3E-07 25 13 1,00 1,00 33 17 0,00 0,04 0 2,1E-07

5.1 3,8E-08 Stor explosion 1,9E-10 112 72 0,17 1,00 - - - - 0 7,7E-11

Liten explosion 7,7E-10 70 57 0,17 1,00 - - - - 0 3,1E-10

Effektområde 1 Effektområde 2

Effektområde 1 Effektområde 2
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4. Beräkning för gasexplosion 
Beräkning av tryck, varaktighet och impultstäthet vid gasexplosion har genomförts 
enlig FOA (1997) och IPS (2005). ”Explosionsstyrkan ” som används i metoden 
har uppskattats till högst 2 utifrån IPS 2005 men för att inte underskatta 
risknivåerna utgås från explosionsstyrka 3. Detta ger ett infallande tryck på högst 5 
kPa på bebyggelsen. Beräkningar och indata redovisas i figur 16. 
 

 
Figur 16  Beräkning av tryck, varaktighet och impulstäthet vid gasexplosion 
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Enligt FOA (1997) är det reflekterande trycket för låga infallande tryck på under 
10 kPa cirka dubbelt så stort.   
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1. Inledning 
1.1 Beräkningsmetod 
1.1.1 Inledning 
Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. 
1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 
2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 
3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna 

utomhus och inomhus 
4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 
 
Alla beräkningar genomförs i excelblad. Dessa excelblad finns för insyn för 
myndigheterna och endast vissa utdrag publiceras här. 
 
Sannolikheter och effektområdens storlek har, för klass 2.1, klass 2.2 och klass 3 
tagits från den nederländska beräkningsmetoden RBMII som är en av den 
nederländska staten godkänd metod för riskberäkning vid transport av farligt gods 
utifrån de modeller som presenteras i den s.k. Gula Boken (PGS2 2005) och Lila 
Boken (PGS3 2005). För klass 1.1 och klass 5.1 anges mera i detalj hur 
sannolikheterna och effektområdens storlek har beräknats. 
 

1.1.2 Sannolikhetsberäkning 
Sannolikheten för en olycka med transport av farligt gods beräknas utifrån de av 
Trafikverket angivna sannolikheter för personskadeolyckor per fordonskilometer 
på en vägsträcka av den aktuella typen (Vägverket 2008). Olycksrisken för enstaka 
fordon har beräknats ur risken per fordonskilometer för olyckor på vägsträckan 
med antagandet en viss andel av olyckorna är singelolyckor och resten olyckor har 
två fordon inblandade Uppgifterna om hur stor andel av olyckorna är singelolyckor 
fås från rapporten Farligt gods – Riskbedömning vid transport (SRV 1996).   
 
Antal transporter med de olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med 
transporter av de olika klasser farligt gods per kilometer. Beräkningsresultaten för 
dessa olyckor finns i figur 4. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 
vägsträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på 
vilket scenario som är aktuellt 
 
För samhällsrisken förklaras detta i figur 1 till 3 nedan. 
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Figur 1. Tre olika lägen för en olycka med farligt gods med effektområde 

mindre än det planerade området.. 
 
Tre lägen för olyckor visas. I läge 1 drabbas området av halva effekten, i läge 2 av 
hela effekten och läge 3 åter av halva effekten. Till vänster om läge 1 och till höger 
om läge 3 drabbas området av mindre än halva effekten. Detta förenklas till att 
området drabbas av hela effekten (som i olycksplats 2) för alla olyckslägen mellan 
1 och 3. Olyckor utanför denna sträcka tas däremot inte med i beräkningen. 
Approximationen förtydligas i figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2.  Förenkling av effekten av olyckor med farligt gods. 
 
Om effektområdets längd utmed leden är större än planområdets längd utmed leden 
så är det effektområdets längd som är utgångspunkten. Detta visas i figur 3 som 
visar effektområdet för exempelvis ett gasmoln som blåses av vinden längs med 

1 3 2 

planområdets utsträckning 
längs leden 



 

 

 
   

4 (23) 

n:
\1

05
\3

2\
10

53
23

0\
5 

ar
be

ts
m

at
er

ia
l\0

1 
do

ku
m

en
t\u

\b
ila

ga
 jä

rn
vä

g 
m

ar
ie

st
ad

.d
oc

x 

vägen. Om olyckan sker mellan läge 1 och läge 2 så antas området drabbas av 
effekten. Avståndet är lika med effektområdets utsträckning längs leden.  
 

 
Figur 3. Två olika lägen (lila resp röda effektområdet) för en olycka med 

farligt gods (gas i detta fall) med effektområde större än det 
planerade området. 

 
Vid individriskberäkningar bestäms sannolikheten för olyckor alltid av 
effektområdenas utsträckning längs leden. 
 
Sannolikheten att en olycka leder till ett utsläpp av betydelse (>100 kg) för klass 
2.1, 2.3, 3 och 5.1 har tagits från RBMII. 
 
Händelseträden för klass 1.1 och klass 5.1 förklaras i nästa kapitel vid aktuella 
scenarier  
 
Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har tagits från RBMII. Programmet skiljer 
på sannolikheten för olika händelseförlopp beroende på om tågets hastighet är 
större eller mindre än 40 km/h. Därför presenteras två händelseträd för var och en 
av klasserna 2.1, 2.3 och 3. Även i händelseträden för klass 1.1 och 5.1 används 
uppgifter från RBMII så även där presenteras händelseträd för hastigheter större 
och mindre än 40 km/h. 
 

1.1.3 Konsekvenser 
Konsekvenserna beräknas med hjälp av effektområden för scenarier för ämnen i 
klass 2.2, 2.3 och 3. För ämnen i klass 1.1 och 5.1 används en något annorlunda 
metod som förklaras vid dessa scenarier. 
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Effektområden har tagits från den nederländska metoden RBMII som är 
föreskriven metod i Nederländerna vid denna sorts beräkningar. Effektområden har 
förenklats till att vara rektangulära. Storleken på dessa effektområden är generellt 
något större än på de effektområden som används i RBMII vilket leder till mera 
konservativa beräkningar. 
 
I vissa fall finns det skäl att använda två effektområden i ett scenario. Detta är fallet 
då effekten av olyckan endast avklingar långsamt som exempelvis för olyckor med 
giftiga gaser i klass 2.3. För många scenarier avklingar effekten ganska snabbt från 
att alla omkommer till att nästan inga omkommer. I dessa fall används endast ett 
effektområde vars storlek har utökats för att även täcka de delar där endast en del 
av de närvarande omkommer. 
 
Vindens påverkan tas med för de effekter som beror på vindriktningen. Alla 
vindriktningar mot området samlas till en vindriktning lodrätt från leden mot 
området. Vindriktningar längs leden beaktas också då vissa scenarier ger plymer 
längs leden som påverkar närmast leden. 
 
Antalet omkomna i ett scenario beräknas utifrån ytan på området där scenariot 
påverkar, antal personer som befinner sig ute och inne inom detta område samt 
andelen av dessa som omkommer. 
 

1.2 Ingångsdata till scenarieberäkingar 
Olycksrisken för tåg beräknas enligt den av Banverket (numera en del av 
Trafikverket) angivna metod (Banverket 2001). Resultaten av beräkningen av 
olycksrisk per kilometer och år för de olika klasser farligt gods framgår av figur 4 

och 5. Transporter av gods på järnvägen sker i stor utsträckning på natten då det 
finns bättre utrymme på banan pga. färre persontransporter. Utifrån en 
undersökning av fördelningen av godstransporter på Västra Stambanan antas att 25 
% av godset transporteras dagtid och 75 % nattetid. 
 
I figur 4 och 5 framgår också beräkningarna av persontäthet inom området och i 
husen närmast vägen. 
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Figur 4.  Ingångsvärden för riskberäkningarna del 1. 
 
 

Ingångsdata 1(2)
Uppdrags

namn: 2018-09-06

Beräkning av olycksfrekvens enligt Modell för skattning av sannolikheten 

för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, Banverket 2001:5

Ingångsdata
Sträcka 1 km Färgernas betydelse: Fylls i
Vagnaxel/vagn 2,75 Standard
Tåglängd 94 m Beräknas
Vagnlängd 20 m
Godståg/dag 8
Persontåg/dag 2
Pendeltåg/dag 65
Antal vagnar/tåg 4,7
Antal tåg/dag 75
Antal tåg/år 27375
Antal tåg/v 526
Antal växlar 0
Plankorsn. bommar 2
Plankorsn. ljus 0
Plankorsn. Kryss 1
Vagnaxelkm/år 3,5E+05
Vagnkm 1,3E+05

Beräkning olycksrisken
Intensitet Frekvens

Orsak Parameter Spårklass A Spårkl. B o C Spårklass A Spårkl. B o C

Rälsbrott Vagnaxelkm 5,0E-11 1,0E-10 1,8E-05 3,5E-05

Solkurva Spårkm 1,0E-05 2,0E-04 1,0E-05 2,0E-04

Spårlägesfel Vagnaxelkm 4,0E-10 4,0E-10 1,4E-04 1,4E-04

Växel sliten Antal tågpassager  5,0E-09 5,0E-09 0,0E+00 0,0E+00

Växel ur kontroll Antal tågpassager 7,0E-08 7,0E-08 0,0E+00 0,0E+00

Vagnfel Vagnaxelkm 3,1E-09 3,1E-09 1,1E-03 1,1E-03

Lastförskjutning Vagnaxelkm 4,0E-10 4,0E-10 1,4E-04 1,4E-04

Plankorsn. bommar Antal tågpassager 5,0E-08 5,0E-08 2,7E-03 2,7E-03

Plankorsn. ljus Antal tågpassager 1,5E-08 1,5E-08 0,0E+00 0,0E+00

Plankorsn. Kryss Antal tågpassager 2,0E-08 2,0E-08 5,5E-04 5,5E-04

Annan/okänd Tågkm 2,0E-07 2,0E-07 5,4E-03 5,4E-03

Summa Olyckor per år/km 1,0E-02 1,0E-02

Antal tågkm/år 2,7E+04 2,7E+04

Olyckor per tågkm, år 3,7E-07 3,8E-07

Antal vagnkm/år 1,3E+05 1,3E+05

Olyckor per vagnkm, år 7,9E-08 8,0E-08

Riskanalys Sund och Hindsberg
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Figur 5.  Ingångsvärden för riskberäkningarna del 2. 

Ingångsdata 2(2) Riskanalys Sund och Hindsberg 2018-09-06

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

antal 

vagnar 

totalt

antal 

vagnar 

dagtid/år

olycksrisk 

dagtid/km

,år

antal 

vagnar 

natt/år

olycksrisk

natt/km,år

Klass 1, massexplosiv 0,0 0,0 0,0E+00 0,0 0,0E+00

Klass 2.1 40 10,0 7,9E-07 30,0 2,4E-06

Klass 2.3 20 5,0 3,9E-07 15,0 1,2E-06

Klass 3, bensin 40 10,0 7,9E-07 30,0 2,4E-06

Klass 5.1, explosionsrisk 20 5,0 3,9E-07 15,0 1,2E-06

Beräkning antal vagnar med mkt brandfarliga vätskor per godståg

antal godståg 2920

andel m bensinvagnar 1%

Områdesinfo

Områdets storlek

Inne Ute

Planområdets avstånd leden 75 75 m

Planområdets bredd 400 520 m

Planområdets längd 170 280 m

Befolkningstäthet

Dag

Inne Ute

Befolkning inne +ute personer

Andel inne/ute 93% 7%

Befolkning 241,0 21,0 personer

Befolkningstäthet 3,5E-03 1,4E-04 pers/m2

Natt

Inne Ute

Befolkning inne +ute personer

Andel inne/ute 99% 1%

Befolkning 68,0 8,0 personer

Befolkningstäthet 1,0E-03 5,5E-05 pers/m2

Dag Natt

Antal personer första 

raden totalt 24 7

Dag

Inne Ute

Andel i % 93% 7%

Antal personer 1:a rad 22,4 1,7

Natt

Inne Ute

Andel i % 99% 1%

Antal personer 1:a rad 6,7 0,1
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I figur 6 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med 
gasutsläpp. Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot 
området respektive längs vägen framgår. 
 

 
Figur 6.  Vindros för Mariestad. 
 

Vindros olycksplatsen Riskanalys Sund och Hindsberg 2018-09-06

Vindros Naven

N 7,4% 7%

NO 12,4% 13%

O 12,5% 13%

SO 9,3% 9%

S 15,3% 15%

SV 27,9% 28%

V 8,4% 8%

NV 6,0% 6%

Summa 99% 100%

Ledens orientering SV-NO

Området Sydost om leden

Vindriktning mot området 22%

Vindriktning längs leden 41%

Bort från leden 37%

100%

8342 Naven 7,4 12,4 12,5 9,3 15,3 27,9 8,4 6 0,8

0%
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2. Aktuella scenarierna  
Här ges en generell beskrivning av scenarierna som kan leda till betydande 
konsekvenser för området utifrån de klasser farligt gods som kan komma att 
transporteras, se rapporten.  
 

2.1 Scenarier med brandfarliga gaser, klass 2.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med brandfarliga gaser per kilometer 
järnväg har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 2.1.1 

och framgår av ingångsdata i figur 4. 
 

2.1.1 Scenario Jetflamma  
I detta scenario uppstår ett hål på 7,5 cm i tanken på tankvagnen med komprimerad 
brandfarlig gas. Gasen sprutar ut och antänds vilket leder till en låga som sträcker 
sig från olycksplatsen in mot området. Inom ett område av 70x90 m (längs vägen x 
in mot området) förväntas alla omkomma. Utomhus på grund av att människorna 
hamnar i eller nära lågan, inomhus då byggnaden fattar eld och brinner ner. 
 
Av händelseträden för brandfarliga gaser, figur 7 och 8, framgår att sannolikheten 
för scenario Jetflamma vid en olycka med brandfarlig gas med betydande 
utströmning är lika med 8,5x10-4 vid tåghastigheter över 40 km/h och 2,4x10-4 vid 
lägre hastigheter. 
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Figur 7. Händelseträd olycka med brandfarlig gas, tåghastighet över 40 

km/h 
 

Händelseträd klass 2.1
hastighet>40 km/h

Effekt Sannolikhetp

er olycka

0,16

varm BLEVE 1,4E-04

0,8 Dominoeffekt

ja

1

kall BLEVE 8,8E-04

0,0011 Direkt

Momentant

0,6

Molnbrand 1,3E-04

0,2

nej

1,0E+00 0,4

Gasmolnsexpl. 8,8E-05

0,5

Jet 8,5E-04

ja

0,0017

Kontinuerligt 0,6

7,5 cm hål Molnbrand 5,1E-04

0,5

nej

0,4

Gasmolnsexpl. 3,4E-04

Andel bensinvagnar 16%

Utströmning Direkt antändning Antändning 

pga 

bensinbrand

Fördröjd 

antändning
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Figur 8. Händelseträd olycka med brandfarlig gas, tåghastighet under 40 

km/h 
 
Individrisk 

En individ omkommer om olyckan sker på de närmaste 70 m av leden från där 
personen står och om personen står på mindre än 90 m från leden.  
 
Samhällsrisk 

Personer som vistas inom ett område på 70 m längs vägen och 90 m in från vägen 
antas omkomma, såväl inomhus som utomhus. Sannolikheten är enligt 
händelseträdet i figur 8 lika med 0,16 per olycka med utsläpp av brandfarlig gas. 
 

Händelseträd klass 2.1
hastighet <40 km/h

Effekt Sannolikhet

0,16

BLEVE 4,2E-05

0,8 Dominoeffekt

ja

1

BLEVE 2,6E-04

0,00032 Direkt

Momentant

0,6

Molnbrand 3,8E-05

0,2

nej

1,0E+00 0,4

Gasmolnsexpl. 2,6E-05

0,5

Jet 2,4E-04

ja

0,00047

Kontinuerligt 0,6

7,5 cm hål Molnbrand 1,4E-04

0,5

nej

0,4

Andel bensinvagnar 16% Gasmolnsexpl. 9,4E-05

Direkt antändning Tågtyp Fördröjd Olycksfrekvens Utströmning
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2.1.2 Scenario Gasbrand vid momentant utsläpp, Gasbrand 
M 
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. Gasen 
blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd (LFL) då gasen antänds. 
Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighets 
som är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, eller som en 
detonation (flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) vilket 
leder till en gasexplosion. Detta är scenario Gasbrand M respektive Gasexplosion 
M. För dessa scenarier spelar vindriktningen en mindre roll på grund av den stora 
mängden gas som expanderar och antänds snabbt. För scenario Gasbrand M antas 
gasmolnet ha sitt centrum på olycksplatsen och en storlek av 260x260 m. Inom ett 
område av 260x130 m (längs vägen x in mot området) omkommer alla ute och 
inne. Effektområdet har valt med marginal så att det även tas hänsyn till att 
gasmolnet förflyttar sig i viss mån med vinden innan det antänds. 
 
Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas 
framgår av händelseträdet i figur 7 och 8 och är lika med 1,3x10-4 vid hastigheter 
över 40 km/h och 3,8x10-5 vid lägre hastigheter. 
 
Individrisk 

En individ omkommer vid detta scenario om han/hon befinner sig inom det 
brinnande molnet, dvs om olyckan händer inom 260 m från personen och om 
personen står på ett avstånd av mindre än 130 m från järnvägen. 
 
Samhällsrisk 

Personer som vistas inne i det brinnande gasmolnet antas omkomma, inne såväl 
som ute.  
 

2.1.3 Scenario Gasbrand vid kontinuerligt utsläpp, 
Gasbrand KT och KL 
I detta scenario uppstår ett hål på 7,5 cm i tanken på samma sätt som i scenario 
Jetflamma. Den brandfarliga gasen antänds inte direkt men sprids med vinden från 
olycksplatsen. Gasen blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd 
(LFL) då gasen antänds. Molnets utsträckning är då 70x10 m i vindriktningen. 
Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighets 
som är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, scenario Gasbrand 
K, eller till en detonation (flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger 
ljudets) vilket leder till en gasexplosion, detta är scenario Gasexplosion K. 
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Vid Scenario Gasbrand K antas alla som vistas i det brinnande molnet omkomma, 
såväl inomhus som utomhus. 
 
Sannolikheten för Scenario Gasbrand K vid en olycka framgår av händelseträdet i 
figur 7 och 8 och är lika med 5,1x10-4 vid hastigheter över 40 km/h och  1,4x10-4 
en olycka med utsläpp av brandfarlig gas. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 6. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området, detta är 
scenario Gasbrand KT. Blåser vinden i banans riktning transporteras gasen längs 
leden, detta ger scenario Gasbrand KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 
från området. 
 
Individrisk 

I scenario Gasbrand KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 10 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 70 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 70 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 5 m från 
leden 
 
Samhällsrisk 

I scenario Gasbrand KT antas personer omkomma inom ett område med längd 10 
m längs leden och bredd 70 m in från vägen. 
 
I scenario Gasbrand KL antas personer omkomma inom ett område med längd 70 
m längs leden och bredd 5 m in från vägen. 
 

2.1.4 Scenario Gasexplosion vid momentant utsläpp, 
Gasexplosion M  
Detta är samma som scenario Gasbrand M, med den skillnaden att 
gas/luftblandningen förbränns explosionsartat. En individ antas omkomma vid ett 
explosionstryck över 0,3 Bar. Detta inträffar vid en gasexplosion inom ett område 
på 330 x 330 m, centrum för explosionen antas ligga på leden. 
 
Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med en tågvagn med brandfarlig gas 
framgår av händelseträdet i figur 7 och 8 och är lika med 8,8x10-5 för 
tåghastigheter över 40 km/h och 2,6x10-5 vid lägre hastigheter. 
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Individrisk 

I scenario Gasexplosion M omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
330 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 165 m 
från leden.  
 
Samhällsrisk 

Personer som vistas inomhus eller utomhus inom ett område med längd 330 m 
längs leden och bredd 165 m från vägen antas omkomma. Inom ett område utanför 
detta område med längd 650 m och bredd 325 m antas 3 % av de som befinner sig 
inomhus omkomma. 
 

2.1.5 Scenario Gasexplosion vid kontinuerlig utsläpp, 
Gasexplosion KT och KL 
Dessa scenarier är detsamma som scenario Gasbrand KT och KL med den 
skillnaden att gas/luftblandingen förbränns snabbare vilket leder till en 
gasexplosion. En individ antas omkomma vid ett explosionstryck över 0,3 Bar. 
Detta inträffar i ett område av 95x95 m. Sannolikheten för detta per olycka med en 
tankvagn med brandfarlig gas är enligt händelseträden i figur 7 och 8 lika med 
3,4x10-4 vid hastigheter över 40 km/h och 9,4x10-5 vid lägre hastigheter.  
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 6. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området detta är 
scenario Gasexplosion KT. Centrum för explosionen antas då ligga 48 m från 
järnvägen så att hela effektområdet a ligger vid sidan om vägen.  
 
Blåser vinden i banans riktning transporteras gasen längs leden, detta ger scenario 
Gasexplosion KL. Centrum för explosionen antas då ligga på banan men mitt 
framför området. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort från området. 
 
Individrisk 

I scenario Gasexplosion KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
95 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 95 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 98 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 48 m från 
leden 
 



 

 

 
   

15 (23) 

n:
\1

05
\3

2\
10

53
23

0\
5 

ar
be

ts
m

at
er

ia
l\0

1 
do

ku
m

en
t\u

\b
ila

ga
 jä

rn
vä

g 
m

ar
ie

st
ad

.d
oc

x 

Samhällsrisk 

I scenario Gasexplosion KT antas personer inomhus och utomhus omkomma inom 
ett område med längd 95 m längs leden och bredd 95 m in från vägen.  
 
I scenario Gasexplosion KL antas personer omkomma inom ett område med längd 
95 m längs leden och bredd 48 m in från vägen inomhus och utomhus.  
 

2.1.6 Scenario BLEVE  
Vid en BLEV havererar tanken brandfarligt gas vilket leder till ett momentant 
utsläpp som antänds direkt. Detta kallas en BLEVE. Orsaken kan vara krafterna vid 
själva olyckan eller att en brand har uppstått som leder till att tanken hettas upp tills 
trycket blir så stort att den exploderar. En BLEVE och leder till att personer 
omkommer inom ett område av 140x140 m. BLEVE:ns centrum ligger på 
olycksplatsen. Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med en tankvagn för 
brandfarlig gas framgår av händelseträdet i figur 7 och 8 och är lika med 
(1,4+8,8)x10-4 = 1,0x10-3 vid tåghastigheter över 40 km/h. vid hastigheter under 40 
km/h är sannolikheten lika med 3,0x10-4. 
  
Individrisk 

En person omkomma inom ett område med längd 140 m längs leden och bredd 70 
m in från vägen. 
 
Samhällsrisk 

I scenario BLEVE antas personer omkomma inom ett område med längd 140m 
längs leden och bredd 70 m in från vägen inomhus och utomhus.  
 

2.2 Scenarier med giftiga gaser, klass 2.3 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med giftiga gaser per kilometer 
transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i tidigare 
avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 5. 
 
Händelseträden för scenarier med giftiga gaser framgår i figur 9 och 10 nedan. 
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Figur 9. Händelseträd för olycka med giftiga gaser, tåghastigheter över 40 

km/h 
 

 
Figur 10. Händelseträd för olycka med giftiga gaser, tåghastigheter under 40 

km/h 
 

Händelseträd klass 2.3
Hastighet >40 km/h

Effekt 

giftiga gaser

Sannolikhet 

dagtid/km, år

1,1E-03

Momentant 1,1E-03

Momentant utsläpp

1

1,7E-03

Kontinuerligt 1,7E-03

Kontinuerligt utsläpp

7,5 cm hål

Sannolikhet 

olycka dagtid/km, 

år

Utströmning

Händelseträd klass 2.3
Hastighet <40 km/h

Effekt 

giftiga gaser

Sannolikhet 

dagtid/km, år

3,2E-04

Momentant 3,2E-04

Momentant utsläpp

1

4,7E-04

Kontinuerligt 4,7E-04

Kontinuerligt utsläpp

7,5 cm hål

Sannolikhet 

olycka dagtid/km, 

år

Utströmning
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2.2.1 Scenario Gasmoln M 
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. På grund 
av det snabba händelseförloppet bedöms vindriktningens spela mindre roll. 
Effektområdena har dock anpassat för att ta hänsyn till spridning med vinden i 
olika riktningar. Storleken av effektområde 1 bedöms vara 100x100 m med 
centrum på olycksplatsen. Effektområde 2 har storlek 114x114 m.  
 
Sannolikhet för scenariot per olycka framgår av händelseträdet i figur 9 och 10 och 
är lika med 1,1x10-3 vid tåghastigheter över 40 km/h och 3,2x10-4 vid lägre 
hastigheter. 
 
Individrisk 

En person har 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 
100 m av järnvägen från där personen står och 50 m in från banan. En person har 
30 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 114 m av 
järnvägen från där personen står och 57 m in från banan. 
 
Samhällsrisk 

Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 
här. 
 

2.2.2 Scenario Gasmoln K  
Vid detta scenario uppstår ett hål på 7,5 cm i tanken med giftig gas. En gasplym 
uppstår som rör sig i vindriktningen. Sannolikheten per olycka för scenariot 
framgår av händelseträdet i figur 9 och 10 och är lika med 1,7x10-3 vid hastigheter 
över 40 km/h och 4,7x10-4 vid lägre hastigheter. 
 
Effektområde 1 har bredd 36 m och längd 240 m i vindriktningen. Effektområde 2 
har bredd 121 m och längd 374 m i vindriktningen. Båda effektområden börjar vid 
olycksplatsen. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 6. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen till området, detta är 
scenario Gasmoln KT. Blåser vinden i järnvägens riktning transporteras gasen 
längs leden, detta ger scenario Gasmoln KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen 
bort från området. 
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Individrisk 

I scenario Gasmoln KT har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 36 m av leden från där personen står och 240 m in från vägen. 
En person har 30 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 121 
m av leden från där personen står och 374 m in från vägen. 
 
I scenario Gasmoln KL har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 240 m av leden från där personen står och 18 m in från vägen. 
En person har 30 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 374 
m av leden från där personen står och 61 m in från banan. 
 
Samhällsrisk 

Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 
här. 
 

2.3. Scenarier med mycket brandfarliga vätskor, 
klass 3.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med mycket brandfarliga vätskor på 
har beräknats på samma sätt som i avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 

5. 
 
Händelseträden för scenarier med mycket brandfarliga vätskor framgår i figur 11 

och 12 nedan. 
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Figur 11  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 

Tåghastighet > 40 km/h 
 
 
 

Händelseträd klass 3
Hastighet >40 km/h

Sannolikhet olycka Utströmning Antändning Effekt Sannolikhet

per olycka

0,25

Pölbrand 600 m2 5,5E-02

0,220 Direkt

Stor

0,75

Ingen 1,7E-01

Ingen

1

0,25

Pölbrand 300 m2 8,5E-02

0,340 Direkt

Liten

0,75

Ingen 2,6E-01

Ingen
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Figur 12  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 

Tåghastighet < 40 km/h 
 
 

2.3.1 Scenarier Pölbrand S och M 
I scenario Pölbrand sker en olycka där tanken skadas och ett utsläpp sker av 
mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) som rinner ut till en pöl som sedan 
antänds. Värmestrålningen kan leda till att människor omkommer. Vid en stor 
pölbrand med en yta på 600 m2 (Pölbrand S) antas personer inom ett område på 
30x30m omkomma, såväl inne som ute. Vid en mindre pölbrand (Pölbrand M) 
antas personer inom ett område på 26x26 m omkomma såväl inne som ute. 
Områdena antas centrerade kring olycksplatsen. 
  
Sannolikhet 

Sannolikheten för scenario Pölbrand S vid en olycka med en tankvagn med mycket 
brandfarlig vätska är lika med 5,5x10-2 vid hastigheter över 40 km/h och 8,5x10-2 
vid hastigheter under 40 km/h.  

Händelseträd klass 3
Hastighet <40 km/h

Sannolikhet olycka Utströmning Antändning Effekt Sannolikhet

per olycka

0,25

Pölbrand 600 m2 8,0E-03

0,032 Direkt

Stor

0,75

Ingen 2,4E-02

Ingen

1

0,25

Pölbrand 300 m2 1,2E-02

0,047 Direkt

Liten

0,75

Ingen 3,5E-02

Ingen
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Sannolikheten för scenario Pölbrand M vid en olycka med en tankvagn med 
mycket brandfarlig vätska är lika med 8,5x10-2 vid hastigheter över 40 km/h och 
1,2x10-2 vid hastigheter under 40 km/h.  
 
Individrisk 

I scenario Pölbrand S har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 30 m av järnvägen från där personen står och 15 m in från 
banan.  
 
I scenario Pölbrand M har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 26 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen.  
 
Samhällsrisk 

Inom ett område med längd 30 m längs vägen och bredd 15 m in från vägen antas 
alla omkomma såväl inomhus som utomhus i scenarion Pölbrand S. 
 
I scenario Pölbrand M antas alla utomhus och inomhus omkomma inom ett område 
med längd 26 m längs vägen och bredd 13 m in från vägen. 
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3. Beräkningsresultat 
Här presenteras beräkningsresultaten som även presenteras i figurerna i rapporten. 
Tabell 1 visar beräkningsresultatet för figur 19 i rapporten. 
 
Tabell 1 Beräkningsresultat för område C, Kinnekullebanan. 

 
 
 
  

Sammanställning av beräkningsresultat dagtid Riskanalys Sund och Hindsberg 2018-09-06

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute Fscen/år

Om-

komna

1. 0,0E+00 Massexplosion 0,0E+00 264 105 0,17 1,00 - - - - 0 5,3

2.1 7,9E-07 Jet 6,7E-10 70 90 1,00 1,00 70 90 0,00 0,10 1,1E-10 3,9

Gasbrand M 1,0E-10 260 130 1,00 1,00 - - - - 2,7E-11 35,2

Gasbrand KT 1,5E-11 10 70 1,00 1,00 - - - - 1,5E-11 0,0

Gasbrand KL 2,8E-11 70 5 1,00 1,00 - - - - 2,8E-11 0,0

Gasexplosion M 1,0E-10 330 165 1,00 1,00 - - - - 2,3E-11 60,3

Gasexplosion KT 1,0E-11 95 95 1,00 1,00 - - - - 1,0E-11 8,4

Gasexplosion KL 1,8E-11 95 47 1,00 1,00 - - - - 1,8E-11 0,3

Bleve 7,0E-10 140 70 1,00 1,00 210 105 0,00 0,07 1,2E-10 0,1

2.3 3,9E-07 Giftig gasmoln M 4,3E-10 100 50 0,10 1,00 114 57 0,03 0,30 7,4E-11 0,0

Giftig gasmoln KT 2,5E-11 36 240 0,10 1,00 121 374 0,03 0,30 2,5E-11 7,5

Giftig gasmoln KL 6,5E-11 240 18 0,10 1,00 374 61 0,03 0,30 6,5E-11 0,0

3. 7,9E-07 Stor pölbrand 4,3E-08 30 15 1,00 1,00 - - - - 7,4E-09 0,0

Liten pölbrand 6,7E-08 26 13 1,00 1,00 30 15 0,00 0,04 1,1E-08 0,0

5.1 3,9E-07 Stor explosion 2,8E-12 264 105 0,17 1,00 - - - - 7,5E-13 5,3

Liten explosion 4,4E-12 190 105 0,17 1,00 - - - - 8,3E-13 4,9

Sammanställning av beräkningsresultat nattetid Riskanalys Sund och Hindsberg 2018-09-06

Natt

Klass

Fklass/år, 

km Scenario

Fscen/år, 

km längd bredd Fomk. inne Fomk. ute längd bredd Fomk. inne Fomk. ute Fscen/år

Om-

komna

1. 0,0E+00 Massexplosion 0,0E+00 264 105 0,17 1,00 - - - - 0 1,2

2.1 2,4E-06 Jet 2,0E-09 70 90 1,00 1,00 70 90 0,00 0,10 3,4E-10 1,1

Gasbrand M 3,1E-10 260 130 1,00 1,00 - - - - 8,1E-11 10,1

Gasbrand KT 4,5E-11 10 70 1,00 1,00 - - - - 4,5E-11 0,0

Gasbrand KL 8,3E-11 70 5 1,00 1,00 - - - - 8,3E-11 0,0

Gasexplosion M 2,1E-10 330 165 1,00 1,00 - - - - 6,9E-11 17,4

Gasexplosion KT 3,0E-11 95 95 1,00 1,00 - - - - 3,0E-11 2,4

Gasexplosion KL 5,5E-11 95 47 1,00 1,00 - - - - 5,5E-11 0,1

Bleve 2,1E-09 140 70 1,00 1,00 210 105 0,00 0,07 3,6E-10 0,0

2.3 1,2E-06 Giftig gasmoln M 1,3E-09 100 50 0,10 1,00 114 57 0,03 0,30 2,2E-10 0,0

Giftig gasmoln KT 7,5E-11 36 240 0,10 1,00 121 374 0,03 0,30 7,5E-11 2,3

Giftig gasmoln KL 2E-10 240 18 0,10 1,00 374 61 0,03 0,30 2,0E-10 0,0

3. 2,4E-06 Stor pölbrand 1,3E-07 30 15 1,00 1,00 - - - - 7,4E-09 0,0

Liten pölbrand 2,0E-07 26 13 1,00 1,00 30 15 0,00 0,04 3,4E-08 0,0

5.1 1,2E-06 Stor explosion 8,5E-12 264 105 0,17 1,00 - - - - 2,2E-12 1,2

Liten explosion 1,3E-11 190 105 0,17 1,00 - - - - 2,5E-12 1,2

Effektområde 1 Effektområde 2

Effektområde 1 Effektområde 2
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Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 152                                                   Dnr 2021/00277 

Svar till Töreboda kommun angående begäran om ersättning av 
Mariestads kommuns koncernbank 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte ersätta Töreboda kommun för begäran 
motsvarande den borgensavgift som VänerEnergi AB skulle erlagt om  
0,6 procent av 40 miljoner kronor.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna en bilaga till 
konsortieavtalet mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna en bilaga till 
konsortieavtal mellan Töreboda kommun och Mariestad kommun och då utifrån 
till de nya finansieringsförutsättningarna med en koncernbank samt för att 
återspegla ägandeförhållandet i VänerEnergi AB.  

2. Det noteras att kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna en 
bilaga till konsortieavtalet mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Den 29 december 1999 tecknade Mariestads kommun och Töreboda kommun ett 
konsortialavtal i samband med att dåvarande Mariestads Energi AB förvärvade 
samtliga aktier i dåvarande Töreboda Energi AB. Bolagets namn ändrades sedan till 
VänerEnergi AB. 

För att främja VänerEnergi AB:s och Mariestads kommuns finansiella förutsättningar 
har Mariestads kommun 2021-01-01 inrättat en koncernbank för att ombesörja 
finansieringen av Mariestads kommun och dess majoritetsägda bolag. För 
VänerEnergi AB innebär detta att Mariestads kommun per 2021-01-01 har tagit över 
samtliga lån från VänerEnergi AB. VänerEnergi AB lånar från och med detta datum 
från Mariestads kommun.  

Tidigare stod Töreboda kommun borgen för en del av lånen som VänerEnergi AB 
hade. För borgensstödet ersätts Töreboda kommun av bolaget med fastställd 
borgensavgift. Från och med 2021-01-01 ställer sig Töreboda kommun inte längre 
direkt med borgen för sin del av bolagets lån. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

För att anpassa konsortialavtalet till de nya finansieringsförutsättningarna med en 
koncernbank samt för att återspegla ägandeförhållandet i VänerEnergi AB föreslås en 
bilaga till konsortialavtalet med följande lydelse: 

Töreboda kommun och Mariestads kommun angående deras samägda bolag 
VänerEnergi AB 

Från och 2021-01-01 förbinder Töreboda kommun sig att stå garant för tolv procent av 
VänerEnergi AB:s låneskuld hos Mariestads kommun. Mariestads kommun ersätter Töreboda 
kommun med tolv procent av de räntepåslagsintäkter som kommunen årligen erhåller från 
VänerEnergi.  

Mariestads kommun fastställer årligen med hjälp av en oberoende part ett 
marknadsmässigt påslag på låneskulden. Ersättningen betalas ut till Töreboda 
kommun efter avslut av varje tertial. 

Töreboda kommun erhåller tertialsvis finansrapporter från Mariestads kommun för 
att kunna följa VänerEnergi AB:s finansiella ställning. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 248/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-26 

Töreboda kommun. Protokollsutdrag kf § 51/21 Återtagande av borgen för 
VänerEnergi AB samt begäran om ersättning för uteblivens borgensavgift från 
Mariestads kommuns koncernbank 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Töreboda kommun) 

(Ekonomichef Christina Olsson) 



 

 
 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-08-05 

Dnr: KS 2021/00277   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Thomas Johansson 

Tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Svar till Töreboda kommun angående begäran 
om ersättning av Mariestads kommuns 
koncernbank 
Kommundirektörens förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte ersätta Töreboda kommun för 
begäran motsvarande den borgensavgift som VänerEnergi AB skulle erlagt 
om 0,6 procent av 40 miljoner kronor.  

 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna en bilaga 

till konsortieavtalet mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun. 
 
3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna en bilaga till 

konsortieavtal mellan Töreboda kommun och Mariestad kommun och då 
utifrån till de nya finansieringsförutsättningarna med en koncernbank samt 
för att återspegla ägandeförhållandet i VänerEnergi AB.  
 
Det noteras att kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna 
en bilaga till konsortieavtalet mellan Töreboda kommun och Mariestads 
kommun. 

Bakgrund 

Den 29 december 1999 tecknade Mariestads kommun och Töreboda kommun 
ett konsortialavtal i samband med att dåvarande Mariestads Energi AB 
förvärvade samtliga aktier i dåvarande Töreboda Energi AB. Bolagets namn 
ändrades sedan till VänerEnergi AB. 
 
För att främja VänerEnergi AB:s och Mariestads kommuns finansiella 
förutsättningar har Mariestads kommun 2021-01-01 inrättat en koncernbank för 
att ombesörja finansieringen av Mariestads kommun och dess majoritetsägda 
bolag. För VänerEnergi AB innebär detta att Mariestads kommun per  
2021-01-01 har tagit över samtliga lån från VänerEnergi AB. VänerEnergi AB 
lånar från och med detta datum från Mariestads kommun.  
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Tidigare stod Töreboda kommun borgen för en del av lånen som VänerEnergi 
AB hade. För borgensstödet ersätts Töreboda kommun av bolaget med 
fastställd borgensavgift. Från och med 2021-01-01 ställer sig Töreboda 
kommun inte längre direkt med borgen för sin del av bolagets lån. 
 
För att anpassa konsortialavtalet till de nya finansieringsförutsättningarna med 
en koncernbank samt för att återspegla ägandeförhållandet i VänerEnergi AB 
föreslås en bilaga till konsortialavtalet med följande lydelse: 
 
Töreboda kommun och Mariestads kommun angående deras samägda 
bolag VänerEnergi AB 
 
Från och 2021-01-01 förbinder Töreboda kommun sig att stå garant för 
tolv procent av VänerEnergi AB:s låneskuld hos Mariestads kommun. 
Mariestads kommun ersätter Töreboda kommun med tolv procent av de 
räntepåslagsintäkter som kommunen årligen erhåller från VänerEnergi.  
 
Mariestads kommun fastställer årligen med hjälp av en oberoende part ett 
marknadsmässigt påslag på låneskulden. Ersättningen betalas ut till Töreboda 
kommun efter avslut av varje tertial. 
 
Töreboda kommun erhåller tertialsvis finansrapporter från Mariestads kommun 
för att kunna följa VänerEnergi AB:s finansiella ställning. 
 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-26 
 
Töreboda kommun. Protokollsutdrag kf § 51/21 Återtagande av borgen för 
VänerEnergi AB samt begäran om ersättning för uteblivens borgensavgift från 
Mariestads kommuns koncernbank 

Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Ekonomichef Christina Olsson 
  



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-07-26 

Dnr: KS  
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Ekonomiavdelningen 

Christina Olsson 
Kommunfullmäktige 

 

Svar till Töreboda kommun angående begäran 
om ersättning av Mariestads kommuns 
koncernbank 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte ersätta Töreboda kommun om begäran 
motsvarande den borgensavgift som VänerEnergi AB skulle erlagt om 0,6 
procent av 40 miljoner kronor.  
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna en bilaga till 
konsortieavtalet mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna en bilaga till 
konsortieavtal mellan Töreboda kommun och Mariestad kommun och då 
utifrån till de nya finansieringsförutsättningarna med en koncernbank samt för 
att återspegla ägandeförhållandet i VänerEnergi AB. 
 

Bakgrund 

Den 29:e december 1999 tecknade Mariestads kommun och 

Töreboda kommun ett konsortialavtal i samband med att dåvarande 

Mariestads Energi AB förvärvade samtliga aktier i dåvarande 

Töreboda Energi AB. Bolagets namn ändrades sedan till VänerEnergi 

AB. 

För att gynna VänerEnergi AB:s och Mariestads kommuns finansiella 

förutsättningar har Mariestads kommun 2021-01-01 inrättat en 

koncernbank för att ombesörja finansieringen av Mariestads kommun 

och dess majoritetsägda bolag. För VänerEnergi AB innebär detta att 

Mariestads kommun per 2021-01-01 har tagit över samtliga lån från 

VänerEnergi AB. VänerEnergi AB lånar från och med detta datum 

från Mariestads kommun.  

Tidigare stod Töreboda kommun borgen för en del av lånen som 

VänerEnergi AB hade. För borgensstödet ersätts Töreboda kommun 

av bolaget med fastställd borgensavgift. Från och med 2021-01-01 
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ställer sig Töreboda kommun inte längre direkt med borgen för sin 

del av bolagets lån. 

För att anpassa konsortialavtalet till de nya finansierings-

förutsättningarna med en koncernbank samt för att återspegla 

ägandeförhållandet i VänerEnergi AB föreslås en bilaga till 

konsortialavtalet med följande lydelse: 

Töreboda kommun och Mariestads kommun angående deras 

samägda bolag VänerEnergi AB 

Från och 2021-01-01 förbinder Töreboda kommun sig att stå 
garant för tolv procent av VänerEnergi AB:s låneskuld hos 
Mariestads kommun. Mariestads kommun ersätter Töreboda 
kommun med tolv procent av de räntepåslagsintäkter som 
kommunen årligen erhåller från VänerEnergi.  

 

Mariestads kommun fastställer årligen med hjälp av en oberoende 

part ett marknadsmässigt påslag på låneskulden. Ersättningen betalas 

ut till Töreboda kommun efter avslut av varje tertial. 

Töreboda kommun erhåller tertialsvis finansrapporter från Mariestads 

kommun för att kunna följa VänerEnergi AB:s finansiella ställning. 

 
 
 
 

Christina Olsson 
Handläggare 
 
   

Expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 165                                                   Dnr 2020/00397 

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ”Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun”.        

Bakgrund 

Chef för sektor ledning har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för det 
minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun. Förslaget är i enlighet med 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Vid arbetsutskottets möte den 15 mars 2021 remitterade kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslaget till tekniska nämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden 
samt till finska föreningen för yttrande. Remisstiden pågick till och med den 1 juni 
2021. 

Remissvar har inkommit från utbildningsnämnden och Sverigefinska 
samrådsgruppen bestående av Mariestads Finska Förening, Mariestads Finskspråkiga 
Pensionärsförening, Pingstkyrkans finska grupp och Svenska kyrkans finskspråkiga 
verksamhet. Svaren är inlagda med röd text i det reviderade dokumentet som utgör 
nytt förslag till Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i Mariestads 
kommun. 

Samtliga remissvar bifogas i sin helhet med förslaget. De delar av socialnämndens, 
utbildningsnämndens och Sverigefinska samrådsgruppens remissvar som chefen för 
sektor ledning, kommunjuristen och chefen för förskolan bedömer som relevanta för 
förslaget har lagts in med olika färg på text. Remissvar från utbildningsnämnden är 
blå text, Finska samrådsgruppen är markerade med röd text, Kommunjuristens och 
sektorchefens ändringar är markerade med kursiv stil.  

Vissa delar av inkomna remissvar har reviderats, andra har lagts till i sin helhet så 
som remissvaret är skrivit och vissa delar har tagits bort helt. Målet är att 
kommunens arbete ska bedrivas i enlighet med lagen om nationella minoritetsspråk. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 265/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-10 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Mål och riktlinje, rev. 2021-08-20 

Mål och riktlinjer inklusive remissvar, daterad 2021-06-09 

Remissvar från utbildningsnämnden, daterad 2021-05-25 

Remissvar från Sverigefinska samrådsgruppen, daterad 2021-05-26 

Förslag till Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i Mariestads 
kommun, daterad 2021-03-16 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Sektorchef ledning, Åsa Alvner) 

(Utbildningschef Maria Appelgren) 

(Socialchef Karin Utbo) 

(Samhällsbyggnadschef Per Garenius) 

(Teknisk chef Johan Myhrman) 

(Utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden via nämndsekr.) 

(Svenskfinska minoritetsgrupperna) 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-06-10 

Dnr: KS 2020/00397   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Thomas Johansson 

tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet 
Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Mål och 

riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i Mariestads 

kommun.            

Bakgrund 

Chef för sektor ledning har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för det 

minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun. Förslaget är i 

enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724). 

Vid arbetsutskottets möte den 15 mars 2021 remitterade 

kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget till tekniska nämnden, 

socialnämnden, utbildningsnämnden samt till finska föreningen för 

yttrande. Remisstiden pågick till och med den 1 juni 2021. 

Remissvar har inkommit från utbildningsnämnden och Sverigefinska 

samrådsgruppen bestående av Mariestads Finska Förening, Mariestads 

Finskspråkiga Pensionärsförening, Pingstkyrkans finska grupp och 

Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet. Svaren är inlagda med röd 

text i det reviderade dokumentet som utgör nytt förslag till Mål och 

riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i Mariestads 

kommun. 

Samtliga remissvar bifogas i sin helhet med förslaget. De delar av 

socialnämndens, utbildningsnämndens och Sverigefinska 

samrådsgruppens remissvar som chefen för sektor ledning, 

kommunjuristen och chefen för förskolan bedömer som relevanta för 

förslaget har lagts in med olika färg på text. Remissvar från 

utbildningsnämnden är blå text, Finska samrådsgruppen är markerade 

med röd text, Kommunjuristens och sektorchefens ändringar är 

markerade med kursiv stil.  
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Vissa delar av inkomna remissvar har reviderats, andra har lagts till i 

sin helhet så som remissvaret är skrivit och vissa delar har tagits bort 

helt. Målet är att kommunens arbete ska bedrivas i enlighet med lagen 

om nationella minoritetsspråk.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-10 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Mål och riktlinje efter remissvar, daterad 2021-06-09 

Mål och riktlinjer inklusive remissvar, daterad 2021-06-09 

Remissvar från utbildningsnämnden, daterad 2021-05-25 

Remissvar från Sverigefinska samrådsgruppen, daterad 2021-05-26 

Förslag till Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i 

Mariestads kommun, daterad 2021-03-16         

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Utbildningsnämnend 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Sverigefinska minoritetsgrupperna 
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Sektor ledning 
Åsa Alvner 
Sektorchef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

Förslag till beslut om mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska programmet i Mariestads 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, efter inkomna remissvar anta upprättat förslag 

till beslut för Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i 

Mariestads kommun.  

 

Bakgrund 

Chefen för sektor ledning har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för det 

minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun. Förslaget är i enlighet med 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Vid arbetsutskottets möte den 15 mars remitterade kommunstyrelsens 

arbetsutskott förslaget till tekniska nämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden 

samt till finska föreningen för yttrande. Svaret ska ha inkommit till administrativa 

enheten (info@mariestad.se) senast den 1 juni 2021. Remissvar har inkommit från 

utbildningsnämnden och Sverigefinska samrådsgruppen bestående av Mariestads 

Finska Förening, Mariestads Finskspråkiga Pensionärsförening, Pingstkyrkans 

finska grupp och Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet. Svaren är inlagda 

med röd text i det reviderade dokumentet som utgör nytt förslag till Mål och 

riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun. 

Samtliga remissvar bifogas i sin helhet med förslaget. De delar av socialnämndens, 

utbildningsnämndens och Sverigefinska samrådsgruppens remissvar som chefen 

för sektor ledning, kommunjuristen och chefen för förskolan bedömer som 

relevanta för förslaget har lagts in med olika färg på text. Remissvar från 

utbildningsnämnden är blå text, Finska samrådsgruppen är markerade med röd 

text, Kommunjuristens och sektorchefens ändringar är markerade med kursiv stil.  

 

 

mailto:info@mariestad.se
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Vissa delar av inkomna remissvar har reviderats, andra har lagts till i sin helhet så 

som remissvaret är skrivit och vissa delar har tagits bort helt. Målet är att 

kommunens arbete ska bedrivas i enlighet med lagen om nationella 

minoritetsspråk.  

 

Underlag för beslut 

Sektors chefens muntliga föredragning på mötet 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-10 

Mål och riktlinje efter remissvar, daterad 2021-06-09 

Mål och riktlinjer inklusive remissvar, daterad 2021-06-09 

Remissvar från utbildningsnämnden, daterad 2021-05-25 

Remissvar från Sverigefinska samrådsgruppen, daterad 2021-05-26 

Förslag till Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i Mariestads 

kommun, daterad 2021-03-16 

 

Beslutet ska skickas till:  

Barn och utbildningsnämnend 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Sverigefinska minoritetsgruppen 



 

 

 

Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet 
Mariestad 

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad xx-xx-xx 
 



 
 

 

Datum: 2021-08-20 
Dnr: KS 2020/397 
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Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

Typ av styrdokument: Riktlinje 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: xx-xx-xx 

Diarienummer: KS 2020/397 

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och sektorer 

Giltighetstid: Tills vidare 

Tidpunkt för aktualisering: Vid behov dock senast 2025 

Dokumentansvarig: Sektor ledning 

 

 

 

Strategi 

Översiktligt dokument som beskriver vägval och långsiktiga mål samt utgör grund för prioritering. 

Program 

Mellanform av strategi och plan. Uttrycker värdegrund och beskriver önskvärd utveckling samt vilka metoder som 

ska användas. 

Plan 

Är en instruktion som ger direktiv och beskriver konkreta mål och åtgärder. 

Policy 

Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

 Riktlinje 

Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande genom att ge konkret stöd och 

ange ramar för handlingsutrymme. 

Regel 

Anger absoluta normer för medarbetarnas och verksamheternas agerande. Är tydliga och tillåter inte 

tolkningsutrymme 

Rutin och tillämpningsanvisning 

Detaljerad instruktion för hur en viss fråga ska hanteras. Innehåller handfasta råd och praktiska rekommendationer. 

Behandlar hur-frågor. 

 

  



Sida: 3 (5) 
 
 

 

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i 
Mariestads kommun 

Bakgrund 

Mariestads kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2015. 

Kommunen erbjuder äldreomsorg, förskola, kultur- och språkinsatser, information samt 

kontakter med kommunen på finska i samråd med en sverigefinska minoriteten. 

Med anledning av att lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

skärptes den 1 januari 2019 har Mariestads kommun sett över organisationen. 

Kommunen ser svårigheter i att leva upp till de nya lagkraven och har därför valt att 

ansöka om utträde ur det finska förvaltningsområdet. 

Samtidigt ska betonas att kommunen vill fortsätta stödja den finska minoriteten. 

Avsikten är att erbjuda i princip samma service som idag, men reglera det i ett lokalt 

samarbetsavtal. 

De allmänna kraven i minoritetslagen har också skärpts vilket bland annat innebär att 

kommunen har ett ansvar för följande punkter gentemot den sverigefinska minoriteten.  

 Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

 Information om rättigheter 

 Ansvar att skydda och främja minoritetsspråket  

 Främja minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

 Inflytande i frågor som berör dem och i möjligt samråda 

Nedan behandlas hur kommunen avser att arbeta med de finska minoritetspolitiska 

frågorna inom olika områden. 

Organisation och styrning 

Det organisatoriska ansvaret för minoritetsområdet leds av sektor ledning. Chefen för 

sektor ledning kallar till samrådsmöten tillsammans med politik och den sverigefinska 

samrådsgruppen. Utöver det är det sektorchefens ansvar att hålla ihop och följa upp 

sektorernas arbete genom regelbundna avstämningsmöten.  

De medel som Länsstyrelsen i Stockholm betalar ut till kommuner som ingår i 

förvaltningsområde ska i första hand prioriteras till ordinarie verksamhet. 
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Samråd 

Kommunen ska tillsammans med den sverigefinska finska minoriteten ta fram former 

för fortsatt samverkan mellan kommunen och den finska minoriteten i enlighet med 

kraven i den nya lagstiftningen.  

Kommunen förbehåller sig rätten att bestämma hur dialogen och samrådet ska 

utformas. Vid ett möte på våren följs föregående års verksamhet upp. Vid ett möte på 

hösten behandlas kommunens planering inför kommande år. Kommunen kan vid 

behov hålla ytterligare möten. 

Kommunikation 

Vid behov av samtal på finska kontakta kommunens medborgarkontor på: 

Telefon 0501-75 50 60 

E-post medborgarkontoret@mariestad.se  

Möjlighet finns att använda Tolkförmedling Väst för telefontolkning, skärmtolk (digitalt 

möte via Skype) eller fysiskt möte. Mariestads kommun förbehåller sig rätten att 

bestämma om tid och plats för service på finska.  

Information om finska förvaltningsområdet finns på kommunens hemsida och intranät. 

Samordnare 

Kommunen avser att ha en samordnare på deltid för det finska minoritetsarbetet. 

Samordnarens uppdrag är exempelvis att vara behjälplig på samordningsmöten, att vara 

rådgivare för kommunen kring frågor som rör förvaltningsområdet och att hjälpa till 

med översättning. 

Rekrytering och revitalisering 

För att öka antalet finskspråkiga medarbetare ska kunskaper i finska vara meriterande i 

rekryteringsprocesser av personal med medborgarkontakter, i synnerhet till förskolan, 

vård- och omsorgsverksamheter samt medborgarkontor.  

Kommunen avser att erbjuda medarbetare revitalisering av det finska språket vid 

Axevalla Folkhögskola. Kartläggning av behov görs i samband med årliga 

medarbetarsamtal på aktuella enheter. 

Förskola 

Kommunen avser att erbjuda förskola till barn vars vårdnadshavare begär plats på 

finskspråkig förskola i form av placering vid utvald förskoleenhet. 
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Äldreomsorg 

Kommunen avser att fortsätta bedriva äldreomsorg på anvisad avdelning där hela eller 

en väsentlig del av omsorgen bedrivs på finska genom att det finns finskspråkig 

personal. Syftet är att beakta finskspråkiga äldres behov av att förstå, bli förstådd samt 

att upprätthålla sin kulturella identitet inom äldreomsorgen. 

Kultur 

Kommunen kommer fortsatt att arbeta för att främja den sverigefinska minoritetens 

möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i samverkan med den sverigefinska 

minoriteten. Precis som övriga föreningar kan den sverigefinska minoriteten besluta och 

om de vill bli medlemmar i kulturalliansen. 

Biblioteket köper löpande in böcker på finska och tillhandahåller tidningar på finska. 

Kulturaktiviteter planeras med kommunens kultursamordnare. Kommunen ansvarar för 

att flaggning sker på sverigefinnarnas dag den 24 februari. 

 

 



 

 

 

Mål och riktlinjer inkl 
remissvar 
 
 
 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2021-XX-XX  
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Förklaring till justeringar i texten nedan 
Förslaget har varit ute på remissrunda internt till sektorerna och externt till 

sverigefinska föreningar. Svaren har lagts till i texten och svaren har färgsatts 

enligt följande:  

 Utbildningsnämndens remissvar är blå text 

 Finska samrådsgruppen ( Mareistads finska föreningn, Mariestads 

finskspråkiga pensionärers förening, Pingstkyrkans finska grupp är 

markerade med röd text. 

 Kommunjuristens och sektorchefens ändringar är markerade med kursiv 

stil. Det överstrukna är föreslagna ändringar. 

 
Bakgrund  
 
Mariestads kommun har ingått i finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2015. 
Kommunen har i samråd med den finska minoriteten erbjudit äldreomsorg, förskola, 
kultur- och språkinsatser, information samt kontakter med kommunen på finska. 
 
Mariestads kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2015. Kommunen 
erbjuder äldreomsorg, förskola, kultur- och språkinsatser, information samt kontakter med 
kommunen på finska i samråd med en sverigefinska minoriteten. 
 
Med anledning av att lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
skärptes den 1 januari 2019 har Mariestads kommun sett över organisationen. Kommunen 
ser svårigheter i att leva upp till de nya lagkraven och har därför valt att ansöka om utträde 
ur det finska förvaltningsområdet. 
 
Samtidigt ska betonas att kommunen vill fortsätta stödja den finska minoriteten. Avsikten är 
att erbjuda i princip samma service som idag, men reglera det i ett lokalt samarbetsavtal. 
 
De allmänna kraven i minoritetslagen har också skärpts vilket bland annat innebär att 
kommunen har ett ansvar för följande punkter gentemot den sverigefinska minoriteten.  
 

• Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

• Information om rättigheter 

• Informera de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar samt kommunens medarbetare om rättigheterna enligt 
minoritetslagen. 
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• Ansvar att skydda och främja minoritetsspråket  

• Främja minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

• Inflytande i frågor som berör dem och i möjligt samråda 

• Samråda med de nationella minoriteterna, även med barn och unga med 
minoritetsbakgrund, och ge inflytande i frågor som berör dem.  
 

 
Nedan behandlas hur kommunen avser att arbeta med de finska 
minoritetspolitiska frågorna inom olika områden.  

 

Organisation och styrning 
Det organisatoriska ansvaret för minoritetsområdet leds av sektor ledning. Chefen för 
sektor ledning kallar till samrådsmöten tillsammans med politik och den sverigefinska 
samrådsgruppen (består i dag av Mariestads Finska Förening, Mariestads Finskspråkiga 
Pensionärsförening, Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet i Mariestad och 
Mariestads Pingstförsamlings finska grupp). finska föreningen. Utöver det är det 
sektorchefens ansvar att hålla ihop och följa upp sektorernas arbete genom regelbundna 
avstämningsmöten.  

De medel som Länsstyrelsen i Stockholm betalar ut till kommuner som ingår i 
förvaltningsområde ska i första hand prioriteras till merkostnader i ordinarie verksamhet. 

Samråd 
Kommunen ska tillsammans med den sverigefinska finska minoriteten ta fram former 
för fortsatt samverkan mellan kommunen och den finska minoriteten i enlighet med 
kraven i den nya lagstiftningen. Med den sverigefinska minoriteten genomförs fyra (4) 
samrådsmöten per år och två (2) allmänna möten varav ett på våren där föregående års 
verksamhet följs upp och ett på hösten då kommunens planering inför kommande år 
behandlas. 

Kommunen förbehåller sig rätten att bestämma hur dialogen och samrådet ska utformas. 
Vid ett möte på våren följs föregående års verksamhet upp. Vid ett möte på hösten 
behandlas kommunens planering inför kommande år. Kommunen kan vid behov hålla 

ytterligare möten.  

Kommunikation 
Vid behov av samtal på finska kontakta kommunens medborgarkontor på: 

Telefon 0501-75 50 60 

E-post medborgarkontoret@mariestad.se 

mailto:medborgarkontoret@mariestad.se
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Möjlighet finns att använda Tolkförmedling Väst för telefontolkning, skärmtolk (digitalt 
möte via Skype) eller fysiskt möte. Telefonmöte erbjuds inom fem minuter. Resterande 
tjänster förutsätter längre framförhållning. Mariestads kommun förbehåller sig rätten att 

bestämma om tid och plats för service på finska.  

Information om finska förvaltningsområdet finns på kommunens hemsida och intranät. 

 

Information 
Information om det finska förvaltningsområdet även till kommunens  

anställda. 

Samordnare 
Kommunen avser att ha en samordnare på deltid för det finska minoritetsarbetet. 
Samordnarens uppdrag är exempelvis att vara behjälplig på samordningsmöten, att vara 
rådgivare för kommunen kring frågor som rör förvaltningsområdet och att hjälpa till med 
översättning. 
 

Rekrytering och revitalisering 
För att öka antalet finskspråkiga medarbetare ska kunskaper i finska vara meriterande i 
rekryteringsprocesser av personal med medborgarkontakter, i synnerhet till förskolan, 
vård- och omsorgsverksamheter samt medborgarkontor, då finskspråkiga har särskilda 
språkliga rättigheter inom förvaltningsområdet. 

För att öka antalet finskspråkiga medarbetare ska det i rekryteringsprocesser av 
baspersonal med medborgarkontakter vara meriterande, om man kan prata finska.  

Kommunen ska avser att erbjuda medarbetare revitalisering av det finska språket vid 
Axevalla Folkhögskola. Kartläggning av behov görs i samband med årliga 
medarbetarsamtal på aktuella enheter. 

Förskola 
Kommunen avser att fortsätta bedriva förskoleverksamheten där hela eller en väsentlig del 
av utbildningen bedrivs på finska genom att det finns finskspråkig personal. Syftet med 
väsentlig tvåspråkig förskola är att ge barnen möjlighet att utveckla och bevara sitt språk 
och sin kulturella identitet. Kommunen avser att erbjuda förskola till barn vars 
vårdnadshavare begär plats på finskspråkig förskola i form av placering vid utvald  
förskoleenhet. 
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Äldreomsorg 
Kommunen avser att fortsätta bedriva äldreomsorg där hela eller en väsentlig del av 
omsorgen bedrivs på finska genom att det finns finskspråkig personal. Syftet är att beakta 
finskspråkiga äldres behov av att förstå, bli förstådd samt att upprätthålla sin kulturella 
identitet inom äldreomsorgen. 

Kultur  
Kommunen kommer fortsatt att arbeta för att främja den sverigefinska minoritetens 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i samverkan med den sverigefinska 
minoriteten. Precis som övriga föreningar kan den sverigefinska minoriteten besluta och 
om de vill bli medlemmar i kulturalliansen. 

Biblioteket köper löpande in böcker på finska och tillhandahåller två tidningar på finska. 
Kulturaktiviteter planeras med kommunens kultursamordnare. Kommunen ansvarar för 
att flaggning sker på sverigefinnarnas dag den 24 februari. 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 96                                                   Dnr 2021/00109  

Remissvar: Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden önskar förändra formuleringen under rubriken ”Förskola” 
till:  

Kommunen avser att erbjuda förskola till barn vars vårdnadshavare begär plats 
på finskspråkig förskola i form av placering vid utvald förskola.  

Bakgrund 

Ett dokument med mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i 
Mariestads kommun bör innehålla hur Mariestads kommun tänker leva upp till 
lagtexten. Den text som står under rubriken ”Förskola” är rena lagtexten. 
Utbildningsnämndens förslag är att revidera och istället skriva hur förskolan 
avser att leva upp till det lagen säger.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.   
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Remissvar: Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet” upprättad av chef förskola och pedagogisk omsorg samt 
utbildningschef. 

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Chef förskola och pedagogisk omsorg 
 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Socialnämnden 

Sn § 73                                                   Dnr 2021/00082  

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom ”Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Mariestads kommun”.      

Bakgrund 

Mariestads kommun har ingått i finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 
2015. Kommunen har i samråd med den finska minoriteten erbjudit 
äldreomsorg, förskola, kultur- och språkinsatser, information samt kontakter 
med kommunen på finska. 
 
Med anledning av att lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk skärps den 1 januari 2019 har Mariestads kommun sett över 
organisationen. Kommunen ser svårigheter i att leva upp till de nya lagkraven 
och har därför valt att ansöka om utträde ur det finska förvaltningsområdet. 
 
Samtidigt ska betonas att kommunen vill fortsätta stödja den finska 
minoriteten. Avsikten är att erbjuda i princip samma service som idag, men 
reglera det i ett lokalt samarbetsavtal. 
 
Den delen i materialet som berör sektor stöd och omsorg är stycket om 
äldreomsorg. Sektorn har i dag en avdelning på ett boende med särskild 
personal som talar finska. Denna verksamhet fortgår som tidigare.  
Att vid rekrytering betrakta finska språket som en till tillgång faller sig helt 
naturligt i sektorn.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-04-26 

 

 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Dokument: Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Mariestads 
kommun       

 

Expedierats till: 
Administrativa enheten (info@mariestad.se) 
Socialchef Karin Utbo 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 96                                                   Dnr 2021/00178  

Yttrande gällande förslag Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till ”Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Mariestads kommun” och har inget att yttra gällande 
förslaget.  

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsen arbetsutskotts sammanträde den 14 oktober 2020, fick 
kommunchefen i uppdrag att redovisa organisatoriskt ansvar för kommunens 
samordning för finskt förvaltningsområde. Kommunens inriktning har varit och är, 
att arbetet med minoritetsspråket ska fortsatt vara prioriterat även om kommunen 
träder ur det finska förvaltningsområdet. Uppdraget vidaredelegerades till HR-chef 
och chefen för sektor ledning.  

Sektorerna ledning, sektor stöd och omsorg samt sektor barn och utbildning har 
tillsammans med HR-avdelningen samverkat i arbetet med att utreda och förtydliga 
kommunens framtida verksamhet för att stödja arbetet med den finska minoriteten.  

Förslaget som arbetades fram och som chefen för sektor ledning redovisade på 
kommunstyrelsen arbetsutskott den 21 december 2020 är att det organisatoriska 
ansvaret för minoritetsområdet leds av sektor ledning. Chefen för sektor ledning 
kallar till samrådsmöten tillsammans med politiska representanter och finska 
föreningen.  

Sektor ledning har upprättat ett förslag till mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Mariestads kommun, vilket är i enlighet med lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat detta förslag (Ksau § 136/21) till bland annat tekniska 
nämnden för yttrande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 103/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 
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Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Mariestads kommun, daterad 
2021-03-16  

Ksau § 136/21 
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Administrativa enheten (info@mariestad.se)  
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Yttrande över ”Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i 
Mariestads kommun” 

 

 

Bakgrund 

Mariestads kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 
2015. Kommunen erbjuder äldreomsorg, förskola, kultur- och 
språkinsatser, information samt kontakter med kommunen på finska i 
samråd med en sverigefinska minoriteten. 

Med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk skärptes den 1 januari 2019 har Mariestads kommun sett 
över organisationen. 

De allmänna kraven i minoritetslagen har också skärpts vilket bland 
annat innebär att kommunen har ett ansvar för följande punkter: 

 Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
 Informera de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar samt kommunens medarbetare om 
rättigheterna enligt minoritetslagen. 

 Ansvar att skydda och främja minoritetsspråket 
 Främja minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 
 Samråda med de nationella minoriteterna, även med barn och unga 

med minoritetsbakgrund, och ge inflytande i frågor som berör dem.  
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Organisation och styrning 

Det organisatoriska arbetet för minoritetsområdet leds av sektor ledning. 
Chefen för sektor ledning kalla till samrådsmöten tillsammans med politik 
och den sverigefinska samrådsgruppen (består i dag av Mariestads 
Finska Förening, Mariestads Finskspråkiga Pensionärsförening, Svenska 
kyrkans finskspråkiga verksamhet i Mariestad och Mariestads 
Pingstförsamlings finska grupp). Utöver det är det sektorchefens ansvar 
att hålla ihop och följa upp sektorernas arbete genom regelbundna 
avstämningsmöten. 

De medel som Länsstyrelsen Stockholm betalar ut till kommuner som 
ingår i förvaltningsområde ska i första hand prioriteras till merkostnader i 
ordinarie verksamhet. 

 

Samråd 

Kommunen ska tillsammans med den sverigefinska minoriteten ta fram 
former för fortsatt samverkan mellan kommunen och den sverigefinska 
minoriteten i enlighet med kraven i den nya lagstiftningen. Med den 
sverigefinska minoriteten genomförs fyra (4) samrådsmöten per år och 
två (2) allmänna möten varav ett på våren där föregående års 
verksamhet följs upp och ett på hösten då kommunens planering inför 
kommande år behandlas. 

 

Kommunikation 

Vid behov av samtal på finska går det att kontakta kommunens 
medborgarkontor. 
Möjlighet finns att använda Tolkförmedling Väst för telefontolkning, 
skärmtolk (digitalt) eller fysiskt möte. Telefonmöte erbjuds inom fem (5) 
minuter. Resterande tjänster förutsätter längre framförhållning. 

Telefon  0501-75 50 60 

E-post medborgarkontoret@mariestad.se 
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Information 

Information om det finska förvaltningsområdet även till kommunens  
anställda. 

 

Samordnare 

Kommunen avser att ha en samordnare på deltid för det finska 
minoritetsarbetet. Samordnarens uppdrag är exempelvis att vara 
behjälplig på samrådsmöten, att vara rådgivare för kommunen kring 
frågor som rör förvaltningsområdet och att hjälpa till med översättning. 

 

Rekrytering och revitalisering 

För att öka antalet finskspråkiga medarbetare ska kunskaper i finska 
vara meriterande i rekryteringsprocesser av personal, i synnerhet till 
förskolan, till vård- och omsorgsverksamheter samt till medborgarkontor, 
då finskspråkiga har särskilda språkliga rättigheter inom 
förvaltningsområdet. Kommunen ska erbjuda medarbetare revitalisering 
av det finska språket vid Axevalla Folkhögskola. Kartläggning av behov 
görs i samband med årliga medarbetarsamtal på aktuella enheter. 

 

Förskola 

Kommunen avser att fortsätta bedriva förskoleverksamheten där hela 
eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska genom att det 
finns finskspråkig personal. Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är 
att ge barnen möjlighet att utveckla och bevara sitt språk och sin 
kulturella identitet. 

 

Äldreomsorg 

Kommunen avser att bedriva äldreomsorg där hela eller väsentlig del av 
omsorgen bedrivs på finska genom att det finns finskspråkig personal. 
Syftet är att beakta finskspråkiga äldres behov av att förstå och bli 
förstådd och upprätthålla sin kulturella identitet inom äldreomsorgen. 
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Kultur 

Kommunen kommer fortsätta att arbeta för att främja den sverigefinska 
minoritetens möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i samverkan 
med den sverigefinska minoriteten. Precis som övriga föreningar kan de 
sverigefinska föreningarna besluta om de vill bli medlemmar i 
kulturalliansen. 
Biblioteket köper löpande in böcker på finska och tillhandahåller tidningar 
på finska. Kulturaktiviteter planeras med kommunens kultursamordnare. 
Kommunen ansvarar för att flaggning sker på Sverigefinnarnas dag den 
24 februari. 

 



Mariestad 2021 05 25 

 

Mariestads kommun 
  542 86 Mariestad 

 

 

Remissvar : Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet, Dnr 

2020/00397 

I enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 
2009:724) har Mariestads kommun upprättat ett förslag till Mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i kommunen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till de 
finskspråkiga föreningarna i Mariestads kommun. Finskspråkiga 
föreningarna tillsammans med Pingstkyrkans finska grupp har valt att 
lämna ett gemensamt svar från sverigefinska samrådsgruppen. 
Synpunkter har även hämtats från Svenska kyrkans arbetsgrupp. 

Vi vill ge några förslag till ändringar i de mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet som Mariestads kommun har tagit fram. Vi 
anser att det är viktigt att Mariestads kommun tar fram mål och riktlinjer 
för det här arbetet. Vissa delar i förslaget är mycket bra, men sedan finns 
det vissa delar där vi vill föreslå ändringar.  

Vi hoppas att detta remissvar kan vara till hjälp för kommunen i fortsatta 
arbetet med att besluta om Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Mariestads kommun. Ändringsförslagen bifogas. 

Vi hoppas på fortsatt konstruktivt samarbete. 

Sverigefinska samrådsgruppen bestående av 
Mariestads Finska Förening 
Mariestads Finskspråkiga Pensionärsförening 
Pingstkyrkans finska grupp och 
Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 154                                                   Dnr 2020/00387 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente med 
anledning av kommunernas ansvar för uppgifter enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt 
receptfria läkemedel 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 7 för 
den gemensamma nämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner ska 
revideras enligt följande: 

 

Befintlig text stryks: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlems-kommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

 

Ny text: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt 
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta uppdrag som nämnden utför 
åt Mariestads kommun ska särredovisas i nämndens ekonomiska redovisning. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade den 14 december 2020 (Kf 
1 126/20) att flytta kommunens ansvar och uppdrag enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Med anledning av detta 
behöver miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras. Revideringen ska enligt 
§ 16 i gällande samverkansavtal för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden 
fastställas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner för att vara giltigt.  

Tidigare hade Mariestads kommun (via socialnämnden) avtal med Tillståndsenheten i 
samverkan (TiS) i Lidköping avseende tillstånds- och tillsynshandläggning inom 
ovanstående områden, men i och med fullmäktiges beslut erhöll miljö- och 
byggnadsnämnden samtliga dessa uppgifter och samverkan med TiS avslutades.  

Även Töreboda och Gullspångs kommuner har avtal med TiS. 
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Verksamhet miljö- och bygg har utrett möjligheten att överta Töreboda och 
Gullspångs kommuners ansvar inom detta område genom ett samarbete inom MTG. 
Ett sådant samarbete skulle innebära att den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden skulle handlägga och ansvara för uppgifterna enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel för alla tre 
kommuner. 

 

Töreboda och Gullspångs kommuner har dock under våren 2021 fattat beslut om att 
inte säga upp avtalet med TiS.  

Revideringen avser reglementets § 7 och paragrafen föreslås ha följande lydelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för Mariestads kommuns uppgifter enligt Alkohollagen 
(2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) yrkar om följande tillägg till beslutet: Detta uppdrag 
som nämnden utför åt Mariestads kommun ska särredovisas i nämndens ekonomiska 
redovisning. Ordförande Anders Karlsson (C) tillstyrker i övrigt arbetsutskottets 
förslag. 

 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förslaget. 

Underlag för beslut 

Anteckningar från MTG styrgrupp punkt 7.2 

Protokollsutdrag ksau § 267/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 

Förslag till revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente, § 7 

Protokollsutdrag Kf Mariestad, § 126/20   

Protokollsutdrag Ks Töreboda, § 132/21 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
(Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
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 Thomas Johansson 

tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av kommunernas 
ansvar för uppgifter enligt alkohollagen, lagen 
om tobak och liknande produkter samt receptfria 
läkemedel 
Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 7 
för den gemensamma nämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner ska revideras enligt följande: 
 
Befintlig text stryks: 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer 
på medlems-kommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Ny text: 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns uppgifter 
enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.           

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade den 14 december 2020 
(Kf 1 126/20) att flytta kommunens ansvar och uppdrag enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Med 
anledning av detta behöver miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
revideras. Revideringen ska enligt § 16 i gällande samverkansavtal för den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden fastställas av kommunfullmäktige i 
samtliga medlemskommuner för att vara giltigt.  
 
Tidigare hade Mariestads kommun (via socialnämnden) avtal med 
Tillståndsenheten i samverkan (TiS) i Lidköping avseende tillstånds- och 
tillsynshandläggning inom ovanstående områden, men i och med fullmäktiges 
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beslut erhöll miljö- och byggnadsnämnden samtliga dessa uppgifter och 
samverkan med TiS avslutades.  
 
Även Töreboda och Gullspångs kommuner har avtal med TiS. 
 
Verksamhet miljö- och bygg har utrett möjligheten att överta Töreboda och 
Gullspångs kommuners ansvar inom detta område genom ett samarbete inom 
MTG. Ett sådant samarbete skulle innebära att den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden skulle handlägga och ansvara för uppgifterna enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel 
för alla tre kommuner. 
 
Töreboda och Gullspångs kommuner har dock under våren 2021 fattat beslut 
om att inte säga upp avtalet med TiS.   
 
Revideringen avser reglementets § 7 och paragrafen föreslås ha följande lydelse: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för Mariestads kommuns uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt 
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).   

Underlag för beslut 

Tf kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 
 
Förslag till revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente, § 7 
 
Protokollsutdrag Kf Mariestads, § 126/20   
 
Protokollsutdrag Ks Töreboda, § 132/21      
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 
Nämndsekreterare Anneli Bergqvist 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp  
2021-06-15 
 
Tid:  2021-06-15 kl 08:30 – 12:00 
Plats:  Distansmöte 
 
Närvarande, förtroendevalda: 
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun Distans  
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun Distans 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun Distans 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun Distans 
Janne Jansson (S), Mariestads kommun Distans 
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun, ordförande 
Karin Arvidsson (S), Töreboda kommun  
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun Distans 

 
Ej närvarande:  
Anders Karlsson (C), Mariestads kommun  
 
Närvarande, tjänstemän: 
Christina Olsson, ekonomichef Mariestad punkt 3  
Thomas Johansson, t f kommunchef, Mariestad kommun 
Michael Nordin kommunchef Töreboda kommun, 
Katarina Widell, t f kommunchef Gullspångs kommun, 
Maria Nilsson, MTG-samordnare & Digitaliseringsledare MTG-kommunerna 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

2. Godkännande av dagordning samt anmälan av eventuella övriga frågor 
Mötet godkänner dagordningen.  
 

3. MTGs ekonomifunktion, stående punkt på MTG-styrgrupps möten, 
Dnr 2021-00007 
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Ekonomichefen rapportera status i etableringen av de MTG-gemensamma 
ekonomifunktionen. 
 
Beslut 
MTG-styrgrupp noterar informationen. 
 

4. Remiss om Regional fysisk planering PBL - VGR som regionplaneorgan, 
dialog, Dnr 2021-00006 
MTG-styrgrupp för dialog om remissen Regional fysisk planering PBL - VGR som 
regionplaneorgan. 

 
Beslut 
MTG-styrgrupp beslutar att:  
 
1. T f kommunchef Mariestad kommun Thomas Johansson får i uppdrag att 

tillsammans med planenheten ta fram ett förslag på remissvar som 

förmedlas till MTG-kommunernas kommunchefer för vidare hantering 

2. Remissvaret hanteras på MTG-styrgruppen möte i augusti för beslut om 

vidare hantering 

5. Digitalisering - Införandeprojekt Office365, Dnr 2017-00008  
Kommunchef Michael Nordin presenterar förslag till ett MTG-gemensamt 
införandeprojekt av O365 och projektbeställningen för denna. 

 
Beslut 
MTG-styrgrupp beslutar att: 
 
1. Godkänna Projektbeställning Office 365 MTG 

2. Omgående ge IT-chefen i uppdrag att starta upp ovanstående projekt 

3. Finansiering av projektet hanteras enligt vedertagen fördelningsprincip i 

MTG (60/25/15%). 

6. Organisationsbyte - Kart och mät, Dnr 2020-00017 
T f kommunchef Mariestad kommun Thomas Johansson föredrar ärendet. 

 
Beslut 
MTG-styrgrupp beslutar att rekommendera respektive kommun att:  

 
1. Tekniska nämndens budget reduceras genom en ramjustering med totalt 700 000 kr 

under pågående budgetår och framåt 
 

2. Ramjusteringen på 700 000 kr fördelas enligt Mariestads kommun 60%, Töreboda 
kommun 25% och Gullspångs kommun 15% 

 
3. Medlen tillfaller respektive kommun och fördelas inte vidare till IT-nämnden 

 
4. Detta beslut ersätter det beslut som MTG-styrgrupp fattade i ärendet 2021-01-21 
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7. Serverings- och tobakstillstånd – MTG, Dnr 2020-00012 
Kommunalrådet i Töreboda Bengt Sjöberg föredrar ärendet. 
 

Beslut 
MTG-styrgrupp beslutar att: 
 
1. T f kommundirektör i Mariestads kommun Thomas Johansson får i uppdrag att 

komplettera samverkansavtalet och reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden 
med nämndens utökade uppdrag för Mariestads kommun gällande hantering av 
tillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksfrågor  
 

2. Det ska av kompletteringen framgå att ovanstående uppdrag ska särredovisas 
ekonomiskt i nämndens redovisning 
 

3. Rekommendera respektive MTG-kommuns fullmäktige att anta det reviderade 
samverkansavtalet och reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden. 

 

8. Lista över ej avslutade uppdrag från MTG Skaraborgs styrgrupp,  
Dnr 2017-00001 

MTG-styrgrupp går igenom listan med pågående uppdrag. 
 

Beslut 
MTG-styrgrupp noterar informationen. 

 
9. Övriga frågor 

Höstens möten 
Mötet för dialog om på vilket sätt höstens möten ska genomföras. Fysiskt eller på distans. 

 

Beslut 
MTG-styrgrupp beslutar att om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 tillåter hålls höstens styrgruppsmöte fysiskt med start i 
Gullspång. 

 

10. Mötet avslutas 
   Ordförande avslutar mötet nästa möte den 25 augusti. 

 
 
 
Maria Nilsson  
sekreterare 
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Reglemente för gemensam miljö- och 

byggnadsnämnd 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam miljö- 

och byggnadsnämnd. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  

 

§ 1  Samverkande kommuner 
Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns 

organisation. 

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild 

medlemskommun. 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 
 
§ 2 Ändamål 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom byggnadsväsendet, 

miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet enligt vad som 

stadgas enligt §§ 3-13 i detta reglemente. 

Utöver vad som följer detta reglemente och upprättat avtal har miljö- och byggnadsnämnden även 

vissa kommunspecifika åtaganden, se bilaga 1. 

 

§ 3 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Miljö- och byggnadsnämnden ska: 
 

- Svara för prövning av dispenser och tillsyn av naturvården som ankommer på 
medlemskommunerna enligt miljöbalken i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd. 
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- Svara för prövning av dispenser och för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna i fråga 
om strandskydd. 
 

- Initiera och bereda övriga ärenden som regleras av 7 kap. miljöbalken. 
 

- Svara för prövning och tillsyn som ankommer på medlemskommunerna inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden, täkter samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer). 

- Svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt miljöbalken vad gäller 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden som omfattas av 
krav på anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 

- Svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som 
annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn 
som ankommer på medlemskommunerna enligt miljöbalken vad gäller avfallshantering, 
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall. 
 

- Utarbeta förslag på kommunala föreskrifter när det gäller människors hälsa. 
 

- Utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
medlemskommunerna och svara för provtagning som ålagts medlemskommunerna med 
anledning av miljökvalitetsnormer. 
 

 
§ 4  
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den prövning och tillsyn som ankommer på medlems-

kommunerna enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 

§ 5  
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på medlems-

kommunerna enligt Livsmedelslagen (2006:804) samt svara för rådgivning och information inom 

området. 

 

§ 6  
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på 

medlemskommunerna enligt Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt svara för 

rådgivning och information inom området. 

 

§ 7 
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på medlems-

kommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns uppgifter enligt 

Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt Lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 
§ 8  

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt 

Strålskyddslagen (1998:220). 

 

§ 9 
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt 

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

 
§ 10 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt 

Lag (2005:1248) om skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel. 

 

§ 11  

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 § Lagen 

(2006:378) om lägenhetsregister. 

 

§ 12 

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för de befogenheter och skyldigheter inom byggnadsväsendet 
som ankommer på medlemskommunerna i egenskap av myndigheter enligt: 
 

- Anläggningslagen (1973:1149) 
 

- Anläggningskungörelsen (1973:1165) 
 

- Förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 
 

- Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd. 
 

- Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader: 24-25 §§ 
 

- Förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader 
 

- Lag (2006:545) om skyddsrum 
 

- Förordning (2006:638) om skyddsrum 
 

- Fastighetsbildningslagen (1970:988), med undantag av vad som stadgas i 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 § 
tredje stycket, 14 kap. 10 § och 16 kap. 14 § 
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- Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762), med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §§ 
 

- Kulturmiljölagen (1988:950), med undantag av som stadgas i 4 kap. 15 § 
 

- Kulturmiljöförordningen (1988:1188) 
 

- Ledningsrättslagen (1973:1144) 
 
 

- Ledningsrättskungörelsen (1973:1148) 
 

- Plan– och bygglagen (2010:900) med undantag av vad som stadgas om planläggning 
 

- Plan- och byggförordningen  (2011:338) 
 

- Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor: 3 kap. 1-3 §§ i den mån uppgift inte lagts på annat 
kommunalt organ 

 

- Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, i den mån uppgift inte lagts på annat 
kommunalt organ. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden ska aktivt bistå kommunstyrelsen i respektive medlemskommun i 

arbetet med att fullgöra de befogenheter som ankommer på kommunerna enligt 3-6 kap. och i övrigt 

vad avser fysisk planering i plan- och bygglagen. 

 

§ 13  
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör även befogenheter och skyldigheter som följer av de 

förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelser som anges i §§ 3-12. 

Att nämndens uppdrag inte omfattar sådana befogenheter och skyldigheter som enligt lag 

ankommer på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen följer av 3 kap. 13 § och 5 kap. 2 § 

Kommunallagen (1991:900). Miljö- och byggnadsnämnden svarar dock för att initiera sådana 

ärenden inom nämndens verksamhetsområde som det enligt lag ankommer på kommunfullmäktige 

att besluta om. 

Nämndens ansvar ska även omfatta skyldigheter och befogenheter som följer av ändrad eller ny 

lagstiftning inom de sektorer som följer av detta reglemente. 

 

§ 14 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för 

de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 

 

§ 15  
Miljö- och byggnadsnämnden svarar för inlämnande av statistiska uppgifter som berör nämndens 

verksamhetsområde som åligger medlemskommunerna enligt gällande författningar. 
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§ 16 Övrig verksamhet 
I Miljö- och byggnadsnämndens styrfunktion ingår att: 
 

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka miljö- och 
byggnadsnämnden svarar: 
 
 
 

- Ta initiativ till förändringar av miljö- och byggnadsnämndens regelbestånd när behov föreligger. 
 

- Tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som värdkommunens 
fullmäktige har beslutat om, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten 
ska delges övriga medlemskommuner. 
 
 

§ 17  
Miljö- och byggnadsnämnden ska: 
 

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska 
flerårsplanen. 
 

- Upprätta förslag till taxor och avgifter. 
 

- Upprätta sektorsvisa verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet. 
 

- Följa utvecklingen inom medlemskommunerna och berörda förbund och sammanslutningar i 
frågor som gäller miljö- och byggområdet och i övriga hänseenden som regleras i ovan nämnda 
lagar och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som omständigheterna påkallar eller 
ankommer på medlemskommunerna. 

 

- Medverka i planering där miljö- och byggfrågor eller andra frågor inom nämndens 
verksamhetsområde berörs. 

 
Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov. 

Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen. 

 

§ 18  
Miljö- och byggnadsnämnden ska: 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 

- Svara för upphandling och genomförande av kalkningsprojekt för sjöar och vattendrag i 
medlemskommunerna. 
 

- Samordna medlemskommunernas arbete med gestaltningsfrågor avseende den byggda miljön.  
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§ 19  Personalansvar 
Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.  

 

 

 

Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde. 

Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens 

beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  

Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 

värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga 

kommunala tjänster. 

 

§ 20 Befogenhet att föra talan i mål, rättstvist och att ingå avtal 

Miljö- och byggnadsnämnden ska i förekommande fall föra medlemskommunernas talan och fatta 

de beslut som därmed hänger samman i mål och rättstvister som rör ärenden inom miljö- och 

byggnadsnämndens område. Vidare ska nämnden träffa erforderliga överenskommelser om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller motsvarande inom nämndens område. 

Vid förhyrning av lokaler hos extern hyresvärd ska värdkommunens kommunstyrelses medgivande 

inhämtas innan avtal får tecknas. 

Avtal som innefattar den övergripande verksamheten avseende mål, inriktning, omfattning och 

dylikt ska underställas medlemskommunernas fullmäktigen för godkännande. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer 
 

§ 21 Sammansättning 
Miljö- och byggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Mariestads kommun ska utse 

sju ledamöter och sju ersättare. Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. 

Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare. 

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en vice ordförande samt en 

andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot 

avser.  

Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, vice ordförande 

och andra vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna. 
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§ 22 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte 

valts proportionellt. 

 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från 

samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare 

från ett annat parti. 

 

§ 23  
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

§ 24  Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv 

kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till miljö- 

och byggnadsnämndens sekreterare eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning). 

Det åligger därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

§ 25 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller nämndens vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan delta i 

ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i miljö- 

och byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid 

ska den ledamot som är äldst vara ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får miljö- och byggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 
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§ 26 Sammanträden - Tidpunkt och plats 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat. 

 

§ 27 Sammanträden - Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen och handlingar tillställs samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron ”Assistenten” 

senast sex dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Om varken ordföranden, första eller andra vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som 

varit ledamot längst tid i miljö- och byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera 

ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde. 

 

§ 28 Justering av protokoll och anslag 
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor. 

Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner.  

§ 29 Närvaro- och yttranderätt 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid 

nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening 

antecknad i protokollet.  

 

§ 30 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 
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§ 31  Arbetsutskott  
Miljö- och byggnadsnämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett 

arbetsutskott ska detta bestå av fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun 

välja två ledamöter och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och 

Gullspångs kommun en ledamot och en ersättare. 

Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. 

Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas. 

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för 

samma tid som de har invalts i nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden väljer för den tid som 

nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, vice ordförande och 2:e vice 

ordförande. 

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt i då de tjänstgör. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. 

Paragraferna 21-32 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.  

 
§ 32   Arbetsutskottets sammanträden  

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer och i övrigt när ordföranden 

anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

 

§ 33 Beslutsförhet 
Miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden när mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. 

 

§ 34 Beredning 
Ärenden till miljö- och byggnadsnämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 

värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess. 

 

§ 35 Delgivningsmottagare 

Delgivning med Miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller 

annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

§ 36 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden ska 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende. 



 

 10 
 

Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens vice ordförande. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 
§ 37 Delegation 

Av miljö- och byggnadsnämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat 

och i vilken ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden. 

 

§ 38 Inhämtande av yttranden 

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från 

medlemskommunernas organ och tjänstemän som erfordras för att miljö- och byggnadsnämnden 

ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 

 

§ 39 Samråd i vissa frågor 
I ärenden som har betydelse för kommunal eller mellankommunal samhällsplanering och som avser 

den fysiska miljön ska samråd ske i samband med beredningen av ärendet med berörda kommunala 

organ eller förvaltningar i den medlemskommun som berörs av åtgärden. Samråd behöver endast 

ske i ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 
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Bilaga 1: 

Miljö- och byggnadsnämndens kommunspecifika åtaganden  
Miljö- och byggnadsnämnden kan tillhandahålla tjänster till medlemskommunerna som ligger 
utanför nämndens ansvarsområde då det inte påverkar ordinarie arbete negativt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha tillgång till den kompetens som uppdraget kräver. 
 
I samband med bildandet av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden under år 2006 
definierades vissa arbetsuppgifter som skulle ingå i nämndens fortsatta uppdrag men som mer var 
att betrakta som kommunspecifika. Exempel på dessa uppdrag är följande: 
 
Kalkning i Töreboda kommun 
 

- Finansieras med bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland. 
 

- Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a  30 procent av en 
heltidstjänst. 
 

Projekt Gullspångslaxen 
 

- Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a  30 procent av en 
heltidstjänst 

 
Strategisk miljöplanering 
 

Strategisk miljöplanering innefattar uppdrag inom ramen för framtagande av nya översiktsplaner, 
detaljplaner, klimat- och energiplaner, naturvårdsplaner m.m. 
 

- Ett generellt uppdrag där arbetsinsatsen är beroende av vilket planarbete som pågår i respektive 
kommun. Vissa planer upprättas gemensamt av de tre kommunerna. 
 

- Total möjlig arbetsinsats utan separat debitering motsvarar 75 procent av en heltidstjänst 
fördelat på flera handläggare. 

 
Deltagande i projekt 
 

Deltagande i olika projekt som är specifika för en eller flera medlemskommuner. Exempelvis 
teknikutvecklingsprojekt och administrativa projekt. 
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I vissa fall har medverkan varit så omfattande att miljö- och byggnadsnämnden inte haft utrymme 
inom ordinarie verksamhetsramar. Tjänsten har då finansieras genom interndebitering. Exempel på 
detta är omfattande fysisk planering som byggnadsprojekt. 
 
Vissa åtaganden som endast berör en eller två av de samverkande kommunerna har tillkommit. 
Dessa åtaganden finansieras genom extern debitering. Exempel på detta är administrativ hjälp till 
Tidans Vattenvårdsförbund vilket motsvarar 20 procent av en heltidstjänst. 
 
 

 
Naturvårdsuppdrag 
 

Vid etableringen av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden år 2007 bedömdes de totala 
resurserna för dessa uppdrag uppgå till 1,5 tjänst men att avgränsningen mot naturvårdsuppdraget 
varit svår att göra. 
 

- Naturvårdsuppdragen motsvarar c:a 30 procent av en heltidstjänst, exklusive de uppdrag som 
finansieras med externa medel. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 126 Dnr 2020/00387  

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och uppdrag enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende tillstånd 
flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Förändringen i uppgiftsfördelningen ska gälla från och med 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, men anledning av ovanstående, om följande 
revidering i socialnämndens reglemente: 
 
Punkt nr 4 ”Fullgöra kommunens uppgifter avseende alkohol- och tobakslagen avseende 
tillstånd (ej tillsyn av rökfria lokaler som åligger miljö- och byggnadsnämnden” i 
reglementets § 1 utgår. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av ovanstående, om följande 
revidering i miljö- och byggnadsnämndens reglemente:  
 
§ 7 i reglementet ska ha följande lydelse: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen 
(2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och Lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).  

4. Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för kommunens 
samtliga uppgifter för tillstånd, tillsyn och prövning enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel.    

 

Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna och ledamöterna för Vänsterpartiet 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om 
taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess 
tillståndsenhet i samverkan (TIS).  
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För det fall att Lidköpings kommun inte accepterade taxenivåerna beslutade 
kommunfullmäktige att handläggningen av försäljningstillstånd för tobak skulle 
hanteras i egen regi med de föreslagna taxorna. Fullmäktige ställde sig även 
positiv till möjligheten att se över alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, 
kommunchefen i uppdrag att föreslå en ny organisation för kommunens 
uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), 
Alkohollagen (2010:1622) samt Lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730). Inriktningen är att miljö- och byggnadsnämnden ska 
ansvara för ovan nämnda uppgifter. 

Kommunchefen har överlåtit uppdraget till samhällsbyggnadschefen. 

Kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) är delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. 
Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsyn av rökfria miljöer, medan 
socialnämnden sedan den 1 januari 2020 handhar frågor om tillstånd för 
försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen 
(2010:1622). Uppgifterna omfattar ansökningar om tillstånd för servering av 
alkohol samt anmälan om försäljning av folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är 
i dessa ärenden remissinstans och ska bland annat yttra sig om lokalernas 
lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att samla 
kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) och Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730) i en och samma organisation. Förslaget ligger i 
linje med kommunens strävan att förenkla för näringsidkare. Den som säljer 
folköl, tobak och receptfria läkemedel behöver då till exempel bara ha en 
kontakt med kommunen. Genom att miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret 
för nämnda uppgifter erhålls en naturlig samordning med kommunens 
uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddet. Det innebär också 
att ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte behövs några interna 
remisser. En gemensam organisation för nämnda uppgifter innebär vidare 
bättre möjlighet till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt 
som organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 
byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och föranleder därför 
ingen överföring av budgetmedel mellan nämnderna. För att fullgöra 
tillkommande uppgifter enligt Alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal 
från Lidköpings kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom 
verksamhet miljö- och bygg.  

Sektor stöd och omsorgs ledningsfunktion har ställt sig positivt till att 
nämndens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) och tillstånd enligt Lagen 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) flyttas till miljö- och 
byggnadsnämnden.  
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Även miljö- och byggs ledningsfunktion har uttalat sig i ärendet och ser fördelar 
med att ansvaret flyttas till den egna nämnden då samordningen blir enklare och 
effektivare då samtliga uppdrag inom området ligger hos en och samma nämnd.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) yrkar avslag till kommunstyrelsen förslag och yrkar att ansvaret 
ska ligga kvar hos socialnämnden. 

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Britta Wänström (V) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Anders Karlsson (C), Richard Thorell (M) och Johan Abrahamsson (M) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) finner att det finns två förslag till beslut.  
Ordförande ställer förslagen under proposition i enlighet med den av 
kommunfullmäktige godkända propositionsordningen och finner att  
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 204/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 39/19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 350/20 

Protokollsutdrag socialnämnden § 133/20 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden  § 104 /20 

 
Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Miljö- och byggnadsnämnden (mbn@mariestad.se) 
Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 167                                                   Dnr 2021/00316 

Överlämnande av samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad samt samverkansavtal om gemensam  
HR-funktion till avtalsnämnden 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ska, 
från och med den 1 januari 2022, överlämnas till den gemensamma 
avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag.  

Samverkansavtalet inom området samhällsbyggnad innefattar planverksamhet 
samt kart- och mätningsverksamhet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal om gemensam HR-
funktion mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ska, från och 
med den 1 januari 2022, överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och 
därmed läggas till nämndens uppdrag. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång (MTG) inrättades en gemensam avtalsnämnd den 1 januari år 2021. I 
enlighet med upprättade samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i 
avtalsnämndens uppdrag att: 

 Samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera 
samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnats till nämnden av respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

 Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 
fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

 Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som ligger 
inom nämndens uppdrag. 

 Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar 
som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i 
medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades överlämnades 
samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. 

I samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår att även befintliga 
samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens 
uppdrag genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 
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MTG-styrgrupp beslutade den 15 april 2021 att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att: 

 Befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med den 1 
januari 2022, ska överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och 
därmed läggas till nämndens uppdrag. 

 Befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion mellan Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med den 1 januari 2022, ska 
överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och därmed läggas till 
nämndens uppdrag. 

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med detta beslut. 

Beslut om revidering av samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
avtalsnämnden sker i särskild ordning som ett separat ärende och beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 268/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Kanslichefernas tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 

Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner 

Samverkansavtal om gemensam HR-funktion för Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Töreboda kommun) 

(Gullspångs kommun) 

(HR-chef Per Johansson) 

(Planchef Adam Johansson 

(Ekonomichef Christina Olsson) 

(Biträdande ekonomichef Töreboda Anders Bernhall) 

(MTG-samordnare Maria Nilsson) 
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 Thomas Johansson 

Tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Överlämnande av samverkansavtal inom 
området samhällsbyggnad samt 
samverkansavtal om gemensam HR-funktion till 
avtalsnämnden 
Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal inom 

området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner ska, från och med den 1 januari 2022, 

överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och därmed 

läggas till nämndens uppdrag.  

 

Samverkansavtalet inom området samhällsbyggnad innefattar 

planverksamhet samt kart- och mätningsverksamhet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal om 

gemensam HR-funktion mellan Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner ska, från och med den 1 januari 2022, 

överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och därmed 

läggas till nämndens uppdrag. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, 

Töreboda och Gullspång (MTG) inrättades en gemensam 

avtalsnämnd den 1 januari år 2021. I enlighet med upprättade 

samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i 

avtalsnämndens uppdrag att: 

- Samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och 

utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de 

samverkansavtal som överlämnats till nämnden av respektive 

kommunfullmäktigeförsamling. 

- Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden 

där respektive fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 
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- Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den 

samverkan som ligger inom nämndens uppdrag. 

- Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 

upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades 

överlämnades samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning 

för MTG till nämnden. 

I samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår att även 

befintliga samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed 

läggas till nämndens uppdrag genom beslut i respektive 

kommunfullmäktigeförsamling. 

MTG-styrgrupp beslutade den 15 april 2021 att rekommendera 

kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång att: 

- Befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad 

mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, från 

och med den 1 januari 2022, ska överlämnas till den 

gemensamma avtalsnämnden och därmed läggas till 

nämndens uppdrag. 

- Befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion mellan 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, från och 

med den 1 januari 2022, ska överlämnas till den gemensamma 

avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtal och reglemente 

för den gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med 

detta beslut. 

Beslut om revidering av samverkansavtal och reglemente för den 

gemensamma avtalsnämnden sker i särskild ordning som ett separat 

ärende och beslut. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Kanslichefernas tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 

 

Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

Samverkansavtal om gemensam HR-funktion för Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 
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Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 

Töreboda kommun 

Gullspångs kommun 

HR-chef 

Planchef 

Ekonomichef 

Biträdande ekonomichef 

MTG-samordnare 
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Dnr: KS 2021/316 
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Malin Eriksson 
administrativ chef 
Ola Blomberg 
kanslichef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

Överlämnande av samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad samt samverkansavtal om 
gemensam HR-funktion till avtalsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal inom området 

samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

ska, från och med den 1 januari 2022, överlämnas till den gemensamma 

avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag.  

 

Samverkansavtalet inom området samhällsbyggnad innefattar planverksamhet 

samt kart- och mätningsverksamhet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal om gemensam 

HR-funktion mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ska, 

från och med den 1 januari 2022, överlämnas till den gemensamma 

avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång (MTG) inrättades en gemensam avtalsnämnd den 1 januari år 2021. I 

enlighet med upprättade samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i 

avtalsnämndens uppdrag att: 

- Samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera 

samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 

överlämnats till nämnden av respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

- Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 

fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

- Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 

ligger inom nämndens uppdrag. 
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- Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 

upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 

annan nämnd i medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades överlämnades 

samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. 

I samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår att även befintliga 

samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens 

uppdrag genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

MTG-styrgrupp beslutade den 15 april 2021 att rekommendera 

kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att: 

- Befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med den 1 

januari 2022, ska överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och 

därmed läggas till nämndens uppdrag. 

- Befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion mellan Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med den 1 januari 2022, 

ska överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och därmed läggas 

till nämndens uppdrag. 

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtal och reglemente för den 

gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med detta beslut. 

Beslut om revidering av samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 

avtalsnämnden sker i särskild ordning som ett separat ärende och beslut. 

Underlag för beslut 

Kanslichefernas tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 

 

Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestad, 

Töreboda och Gullspångs kommuner 

Samverkansavtal om gemensam HR-funktion för Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner 

 

Beslutet ska skickas till:  

Töreboda kommun 

Gullspångs kommun 

HR-chef 

Planchef 

Ekonomichef 

Biträdande ekonomichef 

MTG-samordnare 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 168                                                   Dnr 2021/00315 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma avtalsnämnden 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
reglemente för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtal för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång inrättades den 1 januari 2021 en gemensam avtalsnämnd. I enlighet med 
nämndens samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i nämndens 
uppdrag att: 

 Samordna, främja, utveckla och effektivisera samt följa upp och utvärdera 
samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnats till nämnden av respektive kommunfullmäktige. 

 Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 
fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

 Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som ligger 
inom nämndens uppdrag.  

 Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar 
som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd i 
medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades, överlämnades 
samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. I 
samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår det att även andra 
befintliga samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till 
nämndens uppdrag genom beslut i respektive fullmäktigeförsamling.  

Den 15 april 2021 beslutade MTG-styrgrupp att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre kommunerna att:  

 Överlämna befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad till den 
gemensamma avtalsnämnden från och med den 1 januari 2022. 

 Överlämna befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion till den 
gemensamma avtalsnämnden från och med 1 januari 2022.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 
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MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtalet och reglementet för den 
gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med nämndens utökade 
uppdrag i och med de två tillkommande samverkansavtalen.  

Kanslichefen i Töreboda kommun och administrativ chef i Mariestads kommun har 
upprättat förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma avtalsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 269/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Gemensam tjänsteskrivelse för kanslicheferna i Töreboda och Mariestad,  

daterad 2021-06-22 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Töreboda kommun) 

(Gullspångs kommun) 

(HR-chef Per Johansson) 

(Planchef Adam Johansson 

(Ekonomichef Christina Olsson) 

(Biträdande ekonomichef Töreboda Anders Bernhall) 

(MTG-samordnare Maria Nilsson) 
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Tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Revidering av reglemente och samverkansavtal 
för den gemensamma avtalsnämnden 
Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till 

revidering av reglemente för den gemensamma avtalsnämnden 

för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till 

revidering av samverkansavtal för den gemensamma 

avtalsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 

kommuner. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, 

Töreboda och Gullspång inrättades den 1 januari 2021 en gemensam 

avtalsnämnd. I enlighet med nämndens samverkansavtal och 

reglemente ingår det bland annat i nämndens uppdrag att: 

- Samordna, främja, utveckla och effektivisera samt följa upp 

och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med 

de samverkansavtal som överlämnats till nämnden av 

respektive kommunfullmäktige. 

- Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden 

där respektive fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

- Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den 

samverkan som ligger inom nämndens uppdrag.  

- Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 

upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse eller annan nämnd i medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades, 

överlämnades samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning 

för MTG till nämnden. I samverkansavtal och reglemente för 
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avtalsnämnden framgår det att även andra befintliga samverkansavtal 

kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens 

uppdrag genom beslut i respektive fullmäktigeförsamling.  

Den 15 april 2021 beslutade MTG-styrgrupp att rekommendera 

kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre kommunerna att:  

- Överlämna befintligt samverkansavtal inom området 

samhällsbyggnad till den gemensamma avtalsnämnden från 

och med den 1 januari 2022. 

- Överlämna befintligt samverkansavtal om gemensam HR-

funktion till den gemensamma avtalsnämnden från och med 1 

januari 2022.  

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtalet och reglementet 

för den gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med 

nämndens utökade uppdrag i och med de två tillkommande 

samverkansavtalen.  

Kanslichefen i Töreboda kommun och administrativ chef i Mariestads 

kommun har upprättat förslag till revidering av reglemente och 

samverkansavtal för den gemensamma avtalsnämnden. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 
 
Gemensam tjänsteskrivelse kanslicheferna Töreboda och Mariestad, daterad 
2021-06-22 

Thomas Johansson  
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 

Töreboda kommun 

Gullspångs kommun 

HR-chef Per Johansson 

Planchef Adam Johansson 

Ekonomichef Christina Olsson 

Biträdande ekonomichef Anders Bernhall 

MTG-samordnare Maria Nilsson 
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Samverkansavtal för gemensam avtalsnämnd för 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

Detta samverkansavtal utgör överenskommelse i enlighet med 9 kap.  
22 § KL. 
 

Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd för avtalssamverkan och för 
kommungemensam samordning av processer, ambitioner och utveckling. 
 

Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente  
för den gemensamma nämnden.  

 

§ 1  Samverkande kommuner och gemensamma nämnder 

Genom detta avtal, gällande från 2021-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam avtals- och 
samverkansnämnd.  
 

Den gemensamma nämnden är bildad med stöd av 3 kap. 9 § KL. 
 

Utöver avtalsnämnden som regleras i detta avtal samverkar Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner om följande gemensamma nämnder: 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden etablerades den 1 januari 2007.  

(Värdkommun Mariestad) 

 Tekniska nämnden etablerades den 1 januari år 2008.  

(Värdkommun Mariestad) 

 Lönenämnden etablerades den 1 januari 2007.  

(Värdkommun Gullspång) 

 IT-nämnden etablerades den 1 januari år 2008.  

(Värdkommun Töreboda) 

§ 2  Värdkommun  

Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads 
kommuns politiska organisation.  
 

Mariestads kommun har att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående 
part kan komma att ställa på nämnden.  
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§ 3 Ändamål och verksamhet  

Samverkan i enlighet med detta avtal syftar till att samordna, främja, utveckla, 
effektivisera samt följa upp och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet 
med de samverkansavtal som överlämnats till nämnden genom beslut i respektive 
kommunfullmäktigeförsamling. 
 

Nämnden ska bevaka och driva frågor om kommungemensam samordning av processer 
och ambitioner.  
 

Nämnden ska tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 
fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 
 

Samverkansavtal av principiell karaktär fastställs av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 
 

Nämnden ska biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 
ligger inom nämndens uppdrag. 
 

Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i 
medlemskommunerna. 
 

Nämnden har rätt att föra sin egen talan och på Mariestads kommuns vägnar sluta avtal 
och ingå förlikning.  
 

Nämnden ska lämna förslag till revidering av samverkansavtalen för ekonomifunktionen 
de samverkansavtal som överlämnats till nämnden.  

 

§ 4 Ansvar  

Följande samverkansavtal har genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling 
överlämnats till den gemensamma avtals- och samverkansnämnden: 
 

 Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning inom Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. 

 Samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. Avtalet omfattar samverkan inom planverksamheten och 

kart- och mät. 

 Samverkansavtal om gemensam HR-funktion mellan Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. 

 

Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling kan befintliga och nya 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag.  
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§ 5 Administration av nämndens verksamhet 

MTG-samordnaren ansvarar för administrationen av nämndens verksamhet vilket även 

innefattar att, gemensamt med kommuncheferna, bereda nämndens ärenden samt 

administrera nämndens sammanträden. 

§ 6 Egendom  

Avtalsnämnden äger ingen egendom. Då det krävs att ägarskapet av en viss egendom, 
inom nämndens uppdragsområde, ska tydliggöras ska detta framgå i det aktuella 
samverkansavtalet. 

 

§ 7 Försäkring  

Det åligger värdkommunen för respektive samverkansavtal att tillse att personal och 
egendom som regleras av avtalet hålls försäkrad. Egendom ska försäkras till 
fullvärdesbelopp. 

   

§ 8 Arkiv  

Kommunstyrelsen i värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas enligt 
kommunens arkivreglemente.  
 

Allmänna handlingar som genereras av verksamheter som regleras av samverkansavtal 
ska registreras och arkiveras i den kommun som berörs av handlingen. 

 

§ 9 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet  

Nämnden har ingen budget för de verksamheter som reglerats i samverkansavtal och 
som överlämnats till nämnden. Hur dessa verksamheter finansieras framgår tydligt i 
respektive samverkansavtal. 
 

Medlemskommunerna ska gemensamt finansiera de administrativa kostnader och övriga 
omkostnader som nämnden genererar utöver kostnaderna för MTG-samordnare enligt 
vedertagen fördelningsnyckel 60, 25,15.  
 

§ 10 Reglemente  

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som gäller för nämndens 
verksamhet och som reglerar nämndens arbetsformer. Reglementet och ändringar i detta 
ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner för att vara giltigt. 
 

§ 11 Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet 
omförhandlas. 
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§ 12 Giltighet 

Detta avtal gäller tills vidare. Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av 
en mandatperiod. 
 
Avtalet gäller då samtliga medlemskommuner godkänt avtalet. 

 

§ 13 Avveckling/utträde 

I det fall de gemensamma verksamheterna avvecklas eller någon kommun begär utträde 
sker förhandling i särskild ordning om hur eventuella avvecklingskostnaderna ska 
fördelas. 

 

§ 14 Tvist  

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  
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Reglemente för gemensam avtalsnämnd 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG) 

Inledning 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har kommit överens om att inrätta 
en gemensam nämnd för avtalssamverkan.  
  

Den gemensamma nämnden är bildad med stöd av 3 kap. 9 § Kommunallagen 
(2017:725).  
  

Utöver vad som följer av lag regleras nämndens verksamhet av detta reglemente samt 
av ett samarbetsavtal för den gemensamma nämnden som är upprättat mellan 
medlemskommunerna. Detta samarbetsavtal utgör överenskommelse i enlighet med 
9 kap. 22 § KL.  
 
Följande samverkansavtal har genom beslut i respektive kommunfullmäktige-
församling överlämnats till den gemensamma avtals- och samverkansnämnden: 
 

- Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning inom Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 
 

- Samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. Avtalet omfattar samverkan inom 
planverksamheten och kart- och mät. 
 

- Samverkansavtal om gemensam HR-funktion mellan Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

 

Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling kan befintliga 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag.  
 

§ 1 Samverkande kommuner 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden 
ingår i Mariestads kommuns organisation.  
 

Mariestads kommun har att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 
utomstående part kan komma att ställa på nämnden.  
 

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för 
enskild medlemskommun. 
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Avtalsnämndens verksamhet 

§ 2  Nämndens uppdrag 

Nämndens uppdrag är att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp 
och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal 
som överlämnats till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktige-
församling. 
 
Nämndens uppdrag är att tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden 
där respektive fullmäktige har delegerat  ansvaret till nämnden. 
 
Nämnden utför sitt uppdrag genom att godkänna samarbetsavtal av icke principiell 
karaktär mellan medlemskommunerna. Samverkansavtal av principiell karaktär 
fastställs av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling kan befintliga 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 
 
Nämnden ska biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 
ligger inom nämndens uppdrag. 
 

Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan 
nämnd i medlemskommunerna. 
 
Nämnden har rätt att föra sin egen talan och på Mariestads kommuns vägnar sluta 
avtal och ingå förlikning.  
 

 

§ 3 Personuppgiftsansvar 

Avtals- och samverkansnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i nämndens 

verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud och kontaktperson i 

personuppgiftsfrågor. 

§ 4 Arkiv 

Kommunstyrelsen i värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas enligt 
kommunens arkivreglemente.  
 
Allmänna handlingar som genereras av verksamheter som regleras av 
samverkansavtal ska registreras och arkiveras i den kommun som berörs av 
handlingen.  
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Avtalsnämndens arbetsformer 

§ 5 Sammansättning 

Avtalsnämnden består av kommunstyrelsens presidium i de samverkande 
kommunerna samt tre personliga ersättare från respektive samverkanskommun.  
 
Arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska bekostas 
av respektive kommun för sina förtroendevalda.  
 

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice 
ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot 
avser.  
 

Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan 
medlemskommunerna enligt följande: 
 

- Återstoden av mandatperioden 2019-2022 nominerades nämndens ordförande 
av Mariestads kommun och vice ordförande av Töreboda kommun. 
 

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda 
kommun och vice ordförande av Gullspångs kommun.  
 

- Mandatperioden 2027-2030 ska nämndens ordförande nomineras av Gullspångs 
kommun och vice ordförande av Mariestads kommun. 

 

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  
 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om ersättaren har trätt in i ledamotens ställe. 

§ 7  Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv kalla sin personliga ersättare. Om ledamoten inte kan kalla 
ersättare ska ledamoten anmäla detta till MTG-samordnaren som kallar ersättaren. 
Ersättare närvarar endast vid tjänstgöring. 
 

§ 8 Jäv 

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i behandlingen av ett ärende på 
grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna 
sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats. 
 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Respektive kommuns 
inkallelseordning gäller när detta inträffar. 
 

§ 9 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde ska den ledamot som har tjänstgjort längst tid i nämnden 
fullgöra ordförandes uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika lång tid ska 
den till åldern äldste ledamoten fullgöra uppgifterna. 
 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

§ 10 Sammanträden - Tidpunkt och plats 

Avtalsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i samtliga tre medlemskommuner enligt rullande schema som innebär 
att var tredje sammanträde genomförs i respektive medlemskommun.  
 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till 

nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 11 Sammanträden – Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen och handlingar ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare digitalt via 
Cicerons ”Assistenten” senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
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§ 12 Beredning 

De ärenden som ska avgöras i avtalsnämnden ska beredas av kommunchefsgruppen 
och MTG-samordnaren. 
 
Beredningen ska ske i enlighet med värdkommunens beredningsprocess.  
 
§ 13 Justering av protokoll och anslag 
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter 
sammanträdet.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 
 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners an-
slagstavlor (digitalt). Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på 
de samverkande kommunernas anslagstavlor. Nämndens sekreterare meddelar 
kommunsekreterarna i respektive kommun då protokollet har anslagits. 
 

§ 14 Närvaro- och yttranderätt 

Ersättare i nämnden har endast närvarorätt vid de tillfällen de tjänstgör. 

§ 15 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-

tionen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 

som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 16 Delgivning 

Delgivning med avtals- och samverkansnämnden sker med ordföranden, 

kommunchefen i värdkommunen eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 17 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av avtals- och 
samverkansnämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av 
vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende.  

 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 18 Delegation 

Nämnden får, med undantag för de typer av ärenden som anges i 6 kap. 38 § KL, 
uppdra åt ledamot, ersättare eller anställd hos någon av medlemskommunerna att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
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Delegaterna ska redovisas i en av nämnden upprättad delegationsordning eller genom 
annat beslut i nämnden.  
 

Om beslutanderätten delegerats, får ärendet ändå överlämnas till nämnden, om det 
finns särskilda skäl för detta.  
 

Nämnden får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i 
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som bestämmer i 
vilken ordning detta ska ske. Brådskande delegationsbeslut av ordföranden eller 
annan ledamot ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 

§ 19 Inhämtande av yttranden 

Avtals- och samverkansnämnden har rätt att inhämta de yttranden och upplysningar 

från medlemskommunernas organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden 

ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 

§ 20  Beslutsmässighet 

För att vara beslutsmässig ska minst två ledamöter från respektive 
samverkanskommun vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens sammanträde. 
Som ledamot i detta avseende anses även tjänstgörande ersättare. 
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Malin Eriksson 
administrativ chef 
Ola Blomberg 
kanslichef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

Revidering av reglemente och samverkansavtal 
för den gemensamma avtalsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 

reglemente för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestad, Töreboda 

och Gullspångs kommuner. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 

samverkansavtal för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestad, 

Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång inrättades den 1 januari 2021 en gemensam avtalsnämnd. I enlighet 

med nämndens samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i nämndens 

uppdrag att: 

- Samordna, främja, utveckla och effektivisera samt följa upp och utvärdera 

samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 

överlämnats till nämnden av respektive kommunfullmäktige. 

- Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 

fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

- Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 

ligger inom nämndens uppdrag.  

- Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 

upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 

annan nämnd i medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades, överlämnades 

samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. I 

samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår det att även andra 

befintliga samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till 

nämndens uppdrag genom beslut i respektive fullmäktigeförsamling.  
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Den 15 april 2021 beslutade MTG-styrgrupp att rekommendera 

kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre kommunerna att:  

- Överlämna befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad till 

den gemensamma avtalsnämnden från och med den 1 januari 2022. 

- Överlämna befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion till den 

gemensamma avtalsnämnden från och med 1 januari 2022.  

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtalet och reglementet för den 

gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med nämndens utökade 

uppdrag i och med de två tillkommande samverkansavtalen.  

Kanslichefen i Töreboda kommun och administrativ chef i Mariestads kommun 

har upprättat förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal för den 

gemensamma avtalsnämnden. 

Underlag för beslut 

Skrivelse upprättad av kanslicheferna i Mariestad och Töreboda 2021-06-22 

 

  

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Töreboda kommun 

Gullspångs kommun 

HR-chef Per Johansson 

Planchef Adam Johansson 

Ekonomichef Christina Olsson 

Biträdande ekonomichef Anders Bernhall 

MTG-samordnare Maria Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 170                                                   Dnr 2021/00301 

Process för beslut om handlingsprogram för skydd mot olyckor 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att handlingsprogram för skydd mot olyckor ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 
räddningstjänsten. 

LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre 
människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö ska minska. LSO är 
uppbyggd med ett övergripande nationellt mål samt nationella mål för vardera den 
förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten. Kommunerna är skyldiga att 
upprätta handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, i vilka det 
ska formuleras lokala så kallade verksamhetsmål, som ska syfta till att uppnå de 
nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den 
förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de 
lokala riskerna för olyckor. 

Det har gjorts förändringar i lag om skydd mot olyckor gällande bland annat 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Ett nytt handlingsprogram, 
anpassat efter de nya förutsättningarna, ska vara fastställt och antaget senast 1 januari 
2022. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har i brev och mejl 2021-06-11 framlagt 
förslag om hur ett förslag till handlingsprogram skall tas fram och hur det på  
lämpligast sätt antas i respektive medlemskommuner. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är sedan 1 januari 2021 
föreskrivande myndighet enligt lag om skydd mot olyckor och har tagit fram 
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet (MSBFS 2021:1). 

I föreskriften beskrivs att kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid fredstida 
förhållanden. Handlingsprogrammet ska återge faktiska och förväntade förhållanden 
i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet. Kommunens 
beskrivningar ska ske på en övergripande nivå men beskrivningarna bör grunda sig 
på ett mer detaljerat arbete. 

 

 

I föreskriften beskrivs att kommunen, i separata delkapitel, ska beskriva sina risker 
utifrån lokala förhållanden för följande olyckstyper; brand i byggnad, brand utomhus, 
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trafikolycka, olycka med farliga ämnen, naturolycka samt drunkning. Kommunen ska 
också komplettera med andra typer av olyckor utifrån lokala förhållanden. Dessa ska 
likt ovanstående olyckstyper beskrivas i egna delkapitel. Räddningstjänsten har 
konstaterat att det behöver läggas till en olyckstyp, Fartygsolycka, för samtliga 
medlemskommuner utom Skövde kommun. 

Numera får en kommun besluta om hur handlingsprogrammen ska antas. Det 
tidigare lagkravet om att kommunfullmäktige eller, i förbund, den beslutande 
församlingen skulle besluta om handlingsprogrammen är borttaget.  

Räddningstjänsten rekommenderar att kommunen snarast fattar beslut om att 
kommunens del av handlingsprogrammet ska antas av kommunstyrelsen. 

Innan handlingsprogrammet antas eller vid beslut om betydande förändringar i 
programmet ska samråd ske med de myndigheter som särskilt berörs av 
förändringarna. Enligt 3 kap 4 § förordning om skydd mot olyckor ska kommunen 
när den har antagit eller ändrat ett program skicka det till de myndigheter, med vilka 
samråd har skett. Räddningstjänsten åtar sig att sammanställa och skicka ut det 
samlade handlingsprogrammet för samråd när detta är sammanställt samt skickar ut 
det till berörda myndigheter när det är fastställt och antaget. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom chefen för förebyggandeavdelningen 
Daniel Coen i epost den 20 juli 2021 förtydligat processen för framtagande och 
antagande av handlingsprogrammet. 

Processen övergripande och kortfattat 

1. Respektive kommun fattar beslut om var handlingsprogrammet beslutas, 
förslagsvis i kommunstyrelsen, 

2. Räddningstjänsten och respektive kommun arbetar fram sina delar av 
handlingsprogrammet, 

3. Respektive kommun delger sitt utkast på sina delar av handlingsprogrammet till 
räddningstjänsten, 

4. Räddningstjänsten skapar ett gemensamt handlingsprogram och skickar detta på 
remiss till samtliga medlemskommuner, 

5. Räddningstjänsten skickar det gemensamma handlingsprogrammet på remiss till 
berörda myndigheter och aktörer, 

6. Handlingsprogrammet antas i Direktionen för de delar som är räddningstjänsten 
och antas hos respektive kommun (förslagsvis kommunstyrelsen enligt punkt 2 
ovan) för kommunens delar.  

7. Handlingsprogrammet börjar gälla från och med 2022-01-01. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 271/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 

Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-22  

Brev 2021-06-11 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förbundsdirektör Mikael 
Wallin och Räddningschef Hans Ingbert 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Säkerhetssamordnare Dan Högrell dan.hogrell@gullspang.se) 

(sakerhet@gullspang.se) 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-08-05 

Dnr: KS 2021/00301   
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 Thomas Johansson 

tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Process för beslut om handlingsprogram 
för skydd mot olyckor 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att handlingsprogram för skydd mot olyckor ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor (LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande 

verksamheten och räddningstjänsten. 

LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att 

färre människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö 

ska minska. LSO är uppbyggd med ett övergripande nationellt mål 

samt nationella mål för vardera den förebyggande verksamheten och 

för räddningstjänsten. Kommunerna är skyldiga att upprätta 

handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, i 

vilka det ska formuleras lokala så kallade verksamhetsmål, som ska 

syfta till att uppnå de nationella målen. De lokala verksamhetsmålen 

och utformningen av den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för 

olyckor. 

Det har gjorts förändringar i lag om skydd mot olyckor gällande bland annat 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Ett nytt handlingsprogram, 
anpassat efter de nya förutsättningarna, ska vara fastställt och antaget senast 1 
januari 2022. 
 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har i brev och mejl 2021-

06-11 framlagt förslag om hur ett förslag till handlingsprogram skall 

tas fram och hur det på  lämpligast sätt antas i respektive 

medlemskommuner. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är sedan 1 januari 2021 
föreskrivande myndighet enligt lag om skydd mot olyckor och har tagit fram 
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet (MSBFS 2021:1). 
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I föreskriften beskrivs att kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid 
fredstida förhållanden. Handlingsprogrammet ska återge faktiska och 
förväntade förhållanden i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och 
verksamhet. Kommunens beskrivningar ska ske på en övergripande nivå men 
beskrivningarna bör grunda sig på ett mer detaljerat arbete. 
 
I föreskriften beskrivs att kommunen, i separata delkapitel, ska beskriva sina 
risker utifrån lokala förhållanden för följande olyckstyper; brand i byggnad, 
brand utomhus, trafikolycka, olycka med farliga ämnen, naturolycka samt 
drunkning. Kommunen ska också komplettera med andra typer av olyckor 
utifrån lokala förhållanden. Dessa ska likt ovanstående olyckstyper beskrivas i 
egna delkapitel. Räddningstjänsten har konstaterat att det behöver läggas till en 
olyckstyp, Fartygsolycka, för samtliga medlemskommuner utom Skövde 
kommun. 
 
Numera får en kommun besluta om hur handlingsprogrammen ska antas. Det 
tidigare lagkravet om att kommunfullmäktige eller, i förbund, den beslutande 
församlingen skulle besluta om handlingsprogrammen är borttaget.  
 
Räddningstjänsten rekommenderar att kommunen snarast fattar beslut om att kommunens 
del av handlingsprogrammet ska antas av kommunstyrelsen. 
 
Innan handlingsprogrammet antas eller vid beslut om betydande förändringar i 
programmet ska samråd ske med de myndigheter som särskilt berörs av 
förändringarna. Enligt 3 kap 4 § förordning om skydd mot olyckor ska 
kommunen när den har antagit eller ändrat ett program skicka det till de 
myndigheter, med vilka samråd har skett. Räddningstjänsten åtar sig att 
sammanställa och skicka ut det samlade handlingsprogrammet för samråd när 
detta är sammanställt samt skickar ut det till berörda myndigheter när det är 
fastställt och antaget. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom chefen för 
förebyggandeavdelningen Daniel Coen i epost den 20 juli 2021 förtydligat 
processen för framtagande och antagande av handlingsprogrammet. 
 
Processen övergripande och kortfattat 

1. Respektive kommun fattar beslut om var handlingsprogrammet 
beslutas, förslagsvis i kommunstyrelsen, 

2. Räddningstjänsten och respektive kommun arbetar fram sina delar 
av handlingsprogrammet, 

3. Respektive kommun delger sitt utkast på sina delar av 
handlingsprogrammet till räddningstjänsten, 

4. Räddningstjänsten skapar ett gemensamt handlingsprogram och 
skickar detta på remiss till samtliga medlemskommuner, 

5. Räddningstjänsten skickar det gemensamma handlingsprogrammet 
på remiss till berörda myndigheter och aktörer, 
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6. Handlingsprogrammet antas i Direktionen för de delar som är 
räddningstjänsten och antas hos respektive kommun (förslagsvis 
kommunstyrelsen enligt punkt 2 ovan) för kommunens delar.  

7. Handlingsprogrammet börjar gälla från och med 2022-01-01. 

 
 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 
 
Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-22  
 
Brev 2021-06-11 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förbundsdirektör 
Mikael Wallin och Räddningschef Hans Ingbert 

Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Säkerhetssamordnare  Dan Högrell dan.hogrell@gullspang.se 
sakerhet@gullspang.se 

mailto:dan.hogrell@gullspang.se
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Säkerhetssamordnarna 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

Process för beslut om handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att handlingsprogram för 

skydd mot olyckor antas av kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten. 

LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre 

människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö ska minska. LSO är 

uppbyggd med ett övergripande nationellt mål samt nationella mål för vardera den 

förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten. Kommunerna är skyldiga att 

upprätta handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, i vilka det 

ska formuleras lokala så kallade verksamhetsmål, som ska syfta till att uppnå de 

nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den 

förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de 

lokala riskerna för olyckor. 

Det har gjorts förändringar i lag om skydd mot olyckor gällande bland annat handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet. Ett nytt handlingsprogram, anpassat efter de nya 
förutsättningarna, ska vara fastställt och antaget senast 1 januari 2022. 
 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har i brev och mejl 2021-06-11 framlagt 

förslag om hur ett förslag till handlingsprogram skall tas fram och hur det på  

lämpligast sätt antas i respektive medlemskommuner. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är sedan 1 januari 2021 föreskrivande 
myndighet enligt lag om skydd mot olyckor och har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet (MSBFS 
2021:1). 
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I föreskriften beskrivs att kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet ska 
omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid fredstida förhållanden. 
Handlingsprogrammet ska återge faktiska och förväntade förhållanden i kommunen avseende 
riskbild, mål, förmåga och verksamhet. Kommunens beskrivningar ska ske på en övergripande 
nivå men beskrivningarna bör grunda sig på ett mer detaljerat arbete. 
I föreskriften beskrivs att kommunen, i separata delkapitel, ska beskriva sina risker utifrån lokala 
förhållanden för följande olyckstyper; brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka, olycka 
med farliga ämnen, naturolycka samt drunkning. Kommunen ska också komplettera med andra 
typer av olyckor utifrån lokala förhållanden. Dessa ska likt ovanstående olyckstyper beskrivas i 
egna delkapitel. Räddningstjänsten har konstaterat att det behöver läggas till en olyckstyp, 
Fartygsolycka, för samtliga medlemskommuner utom Skövde kommun. 
 
Numera får en kommun besluta om hur handlingsprogrammen ska antas. Det tidigare lagkravet 
om att kommunfullmäktige eller, i förbund, den beslutande församlingen skulle besluta om 
handlingsprogrammen är borttaget.  
 
Räddningstjänsten rekommenderar att kommunen snarast fattar beslut om att kommunens del av 
handlingsprogrammet ska antas av Kommunstyrelsen. 
 
Innan handlingsprogrammet antas eller vid beslut om betydande förändringar i programmet ska 
samråd ske med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Enligt 3 kap 4 § 
förordning om skydd mot olyckor ska kommunen när den har antagit eller ändrat ett program 
skicka det till de myndigheter, med vilka samråd har skett. Räddningstjänsten åtar sig att 
sammanställa och skicka ut det samlade handlingsprogrammet för samråd när detta är 
sammanställt samt skickar ut det till berörda myndigheter när det är fastställt och antaget. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom chefen för förebyggandeavdelniingen Daniel 
Coen i mejl 2021-07-20 förtydligat processen för framtagande och antagande av 
handlingsprogrammet. 
 

Processen övergripande och kortfattat 
1. Respektive kommun fattar beslut om var handlingsprogrammet beslutas, förslagsvis 

i kommunstyrelsen, 
2. Räddningstjänsten och respektive kommun arbetar fram sina delar av 

handlingsprogrammet, 
3. Respektive kommun delger sitt utkast på sina delar av handlingsprogrammet till 

räddningstjänsten, 
4. Räddningstjänsten skapar ett gemensamt handlingsprogram och skickar detta på 

remiss till samtliga medlemskommuner, 
5. Räddningstjänsten skickar det gemensamma handlingsprogrammet på remiss till 

berörda myndigheter och aktörer, 
6. Handlingsprogrammet antas i Direktionen för de delar som är räddningstjänsten 

och antas hos respektive kommun (förslagsvis kommunstyrelsen enligt punkt 2 ovan) för 
kommunens delar.  

7. Handlingsprogrammet börjar gälla från och med 2022-01-01. 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Brev 2021-06-11 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förbundsdirektör 

Mikael Wallin och Räddningschef Hans Ingbert. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 

 

Datum Diarienummer 
2021-06-11  

  

  

 

Post- och besöksadress Telefon växel E-post 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Majorsgatan 1 
541 41 Skövde 

0500-42 40 00  
Fax 

0500-42 40 40 

raddningstjansten@rtos.se 
Internet 

www.rtos.se 

 

Kommunchefer i förbundets 
medlemskommuner 

Handlingsprogram för kommunens förebyggandeverksamhet 

Enligt lag om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska en kommun ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet. I programmet ska kommunen ange; målen för verksamheten, de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, samt hur verksamheten är 
ordnad och hur den planeras.  

Det har gjorts förändringar i lag om skydd mot olyckor gällande bland annat handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet. Ett nytt handlingsprogram, anpassat efter de nya förutsättningarna, ska 
vara fastställt och antaget senast 1 januari 2022. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är sedan 1 januari 2021 föreskrivande 
myndighet enligt lag om skydd mot olyckor och har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet (MSBFS 
2021:1). 

I föreskriften beskrivs att kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet ska omfatta 
de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid fredstida förhållanden. Handlingsprogrammet ska 
återge faktiska och förväntade förhållanden i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och 
verksamhet. Kommunens beskrivningar ska ske på en övergripande nivå men beskrivningarna bör 
grunda sig på ett mer detaljerat arbete. 

I föreskriften beskrivs att kommunen, i separata delkapitel, ska beskriva sina risker utifrån lokala 
förhållanden för följande olyckstyper; brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka, olycka med 
farliga ämnen, naturolycka samt drunkning. Kommunen ska också komplettera med andra typer av 
olyckor utifrån lokala förhållanden. Dessa ska likt ovanstående olyckstyper beskrivas i egna 
delkapitel. Räddningstjänsten har konstaterat att det behöver läggas till en olyckstyp, Fartygsolycka, 
för samtliga medlemskommuner utom Skövde kommun. 

Enligt ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg omfattar 
förbundets förebyggande verksamhet endast förebyggande åtgärder mot brand. Detta innebär att 
ansvar att förebygga övriga olyckstyper ligger kvar hos respektive medlemskommun. Respektive 
medlemskommun ansvarar således för att förebygga olyckstyperna trafikolycka, olycka med farliga 
ämnen, naturolycka, drunkning, fartygsolycka (ej Skövde kommun), samt eventuella andra typer av 
olyckor utifrån lokala förhållanden. 



I lag om skydd mot olyckor beskrivs att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förbyggande 
verksamhet. Då delar av den förebyggande verksamheten bedrivs av räddningstjänsten och delar 
bedrivs av respektive medlemskommun så finns två vägar att gå. Antingen skriver respektive 
kommun ett handlingsprogram i sin helhet där räddningstjänsten bistår med underlag för sina delar 
alternativt skriver räddningstjänsten ett handlingsprogram i sin helhet där respektive kommun bistår 
med underlag till räddningstjänsten. Genom det senare alternativet kan handlingsprogrammet för 
förebyggande verksamhet kombineras med handlingsprogrammet för operativ verksamhet, som 
åvilar räddningstjänsten att ta fram, till ett gemensamt handlingsprogram, vilket är bra och skapar 
positiva samordningseffekter. Räddningstjänsten föreslår därför att respektive medlemskommun 
skriver sitt underlag och skickar det till räddningstjänsten som redigerar och skapar ett samlat 
handlingsprogram som omfattar samtliga medlemskommuner. Underlag för kommunens arbete finns 
i Räddningstjänstens analys av risker som bifogas detta brev. 

I föreskriften beskrivs att handlingsprogrammet ska struktureras enligt bilaga 1 till föreskriften. För 
att underlätta för kommunerna och för att ha samma dokumentstruktur i alla räddningstjänstens 
medlemskommuner har räddningstjänsten tagit fram en dokumentmall som kan användas av 
respektive medlemskommun, se bilaga 1 till detta brev. Vad som ska beskrivas under respektive 
rubrik framgår i handbok från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bifogas detta brev. 
Vid behov kan dokumentmallens rubriker kompletteras med underrubriker.  

Numera får en kommun besluta om hur handlingsprogrammen ska antas. Det tidigare lagkravet om 
att kommunfullmäktige eller, i förbund, den beslutande församlingen skulle besluta om 
handlingsprogrammen är borttaget. Räddningstjänsten rekommenderar att kommunen snarast fattar 
beslut om att kommunens del av handlingsprogrammet ska antas av Kommunstyrelsen. 

Innan handlingsprogrammet antas eller vid beslut om betydande förändringar i programmet ska 
samråd ske med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Enligt 3 kap 4 § förordning 
om skydd mot olyckor ska kommunen när den har antagit eller ändrat ett program skicka det till de 
myndigheter, med vilka samråd har skett.  Räddningstjänsten åtar sig att sammanställa och skicka ut 
det samlade handlingsprogrammet för samråd när detta är sammanställt samt skickar ut det till 
berörda myndigheter när det är fastställt och antaget. 

För att räddningstjänsten ska kunna skapa ett samlat handlingsprogram för samtliga 
medlemskommuner behöver räddningstjänsten ett första utkast på respektive medlemskommuns 
sammanställda underlag så snart som möjligt, dock senast 2021-09-01. Räddningstjänsten vill också 
så snart som möjligt ha kontaktuppgifter till den medarbetare i respektive kommun som ansvarar för 
att ta fram kommunens underlag. Det senare för att kunna stötta aktuell medarbetare i dess arbete 
samt för att skapa ett forum för aktuella medarbetare inom samtliga av räddningstjänsten 
medlemskommuner. 

Dokumentet är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter, mer information på sista sidan. 

För Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

 

Mikael Wallin      Hans Ingbert 
Förbundsdirektör     Räddningschef



Bilaga 1 - dokumentmall 

 

1 Beskrivning av kommunen  

2 Styrning av skydd mot olyckor  

3 Risker  

3.1 Övergripande  

3.2 Trafikolycka  

3.3 Olycka med farliga ämnen  

3.4 Naturolycka  

3.5 Drunkning  

3.6 Fartygsolycka (Gäller ej Skövde) 

4 Värdering  

5 Mål  

6 Förebyggande – förmåga och verksamhet  

6.1 Stöd till den enskilde  

6.2 Övriga förebyggande åtgärder  

7 Uppföljning, utvärdering och lärande  

8 Bilaga A: Dokumentförteckning  
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Förord 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft år 2004. Färre skulle omkomma, 

färre skulle skadas och mindre skulle förstöras...  

Handboken är avsedd att tjäna som stöd till föreskrifterna om 

handlingsprogrammens innehåll och struktur.  

 

Kommer att skrivas…. 
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Bakgrund till handboken 
Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten1. Förändringar i lagen men även förordningen2 om skydd mot 

olyckor (FSO) medförde att MSB gavs bemyndiganden 1 januari 2021 att utfärda 

föreskrifter inom flera områden för att stärka kommunernas arbete inom skydd 

mot olyckor. MSB har utfärdat [ref kommer men utkast finns här] föreskrifter och 

allmänna råd om handlingsprogrammens innehåll och struktur. Den här 

handboken är ett stöd och vägledning för kommunen i hur regleringen ska 

tillämpas.  

Det finns även fördjupningar som stöder kommunernas arbete med 

handlingsprogram och som är kopplade till denna handbok. Det är dels en 

nationell kunskapssammanställning som stöd för beskrivning av risker [ref 

kommer men utkast finns här], dels en fördjupningsrapport om förmåga till 

räddningsinsats [ref kommer men utkast finns här].  

Tidigare utgivna vägledningar och handböcker kan i många delar alltjämt tjäna 

som hjälp i arbetet med att ta fram och fastställa handlingsprogram inom 

kommunen. Exempel på sådana dokument är Vägledning kommunala 

handlingsprogram3och idéskrifterna Målstyrning av skydd mot olyckor på lokal nivå4 och 

Att beställa och utforma räddningsinsatser5. [ev. fler] 

Delar i den tidigare vägledningen om handlingsprogram kan utgöra inspiration till 

kommunens arbete i övrigt. Inte minst är systematiken i kommunens arbete 

viktigt. Kapitel X, Y…[kommer anges - övervägande sker också om övriga delar 

ska uppdateras framöver] är alltjämt giltiga. Notera att denna handbok enbart är 

stöd för handlingsprogrammens innehåll och struktur, medan den tidigare 

vägledningen täcker ett bredare område. I de fall som dokumenten är motstridiga 

gäller denna handbok. 

Läsanvisning 
I nedanstående kapitel följer stöd kopplat till respektive kapitel i föreskriften 

MSBFS 2021:XX om kommunala handlingsprogram i den ordning som 

föreskriften föreskriver att kommunen ska ordna kapitlen i sina handlingsprogram. 

Det innebär exempelvis att de paragrafer som finns under rubriken Risker i 

föreskriften förtydligas och utvecklas under kapitlet Risker i denna handbok. 

_____________________________________________________________ 
 
1 Ordet räddningstjänst avser verksamheten räddningstjänsten, inte en organisation, i enlighet med enligt 
definitionen i 1 kap. 2§ LSO 
2 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
3 MSB. 2011. Vägledning kommunala handlingsprogram. MSB246 - april 2011. 
4 SRV. 2003. Målstyrning av skydd mot olyckor på lokal nivå. Publikationsnr U30-627/03. 
5 SRV. 2003. Att beställa och utforma räddningsinsatser. Publikationsnr U 30-630/03. 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/forandringar-i-lagen-om-skydd-mot-olyckor-lsony-sida/foreskrifter-om-handlingsprogram/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/forandringar-i-lagen-om-skydd-mot-olyckor-lsony-sida/foreskrifter-om-handlingsprogram/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/forandringar-i-lagen-om-skydd-mot-olyckor-lsony-sida/foreskrifter-om-handlingsprogram/
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Respektive kapitel inleds med ett inrutat citat från regleringen för det specifika 

kapitlet [läggs in när regleringen är beslutad]. 

Då föreskrifterna och de allmänna råden utgår från gällande lagstiftning 

inkluderas därmed även regleringen om kommunernas räddningstjänst under höjd 

beredskap i handlingsprogramsstrukturen, sida vid sida med beskrivningarna för 

fredstida förhållanden. Uppgifterna enligt 8 kap 2 § LSO redovisas dock i ett eget 

kapitel, och handbokens stöd för nämnda kapitel tjänar som generellt stöd för 

beskrivningarna av förhållanden under höjd beredskap.  

I de flesta kapitel finns exempelskrivningar som kan tjäna som inspiration till 

kommunerna för skrivningar i deras handlingsprogram. Exemplen gäller inte 

samma fiktiva kommun, utan har skapats utifrån att belysa exempel på (ofta 

inledande) skrivningar i delar av kommunernas beskrivningar, och är således inte 

tänkta att vara fullständiga. 

 

Lagens intentioner, 
uppbyggnad och innehåll  
LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre 

människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö ska minska. LSO 

är uppbyggt kring ett övergripande nationellt mål samt nationella mål för vardera 

den förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten. Kommunerna är 

skyldiga att upprätta handlingsprogram i vilka det ska formuleras lokala 

verksamhetsmål, som ska syfta till att uppnå de nationella målen. De lokala 

verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor.  

Avsikten med förändringarna i LSO, som beslutades i oktober 2020, är att öka 

styrningen för ett tillfredställande och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela 

landet. Framförallt har ändringar gjorts angående handlingsprogrammen för 

räddningstjänst. Kommunerna ska på ett tydligare och mer jämförbart sätt 

redogöra för vilken förmåga de har att hantera de risker för olyckor som finns i 

kommunen. Det behövs en tydligare koppling mellan risker som finns och den 

förmåga som finns för att skapa en positiv effekt för att hindra eller bryta ett 

skadeförlopp.  

De kommunala handlingsprogrammen syftar till att vara det övergripande politiska 

styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor. För att 

kommunerna ska kunna styra skyddet mot olyckor på ett effektivt sätt förutsätts 

dock att kommunen genomför underliggande, mer detaljerade arbeten som 

handlingsprogrammen grundar sig på och på en sammanfattande nivå återger. 

Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla beskrivningen av risker, 

förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den enskildes brandskydd. Som underlag 
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i sådant arbete kan olika underlag användas, till exempel nationella 

sammanställningar, regionala planer, karteringar med mera.   

Programmen kan också användas som information till den enskilde och som 

underlag för statens tillsyn. Kommunerna kan välja att ha separata program eller 

att använda sig av ett gemensamt dokument. Programmen ska även kunna utgöra 

underlag för statens tillsyn. 

Lagen ställer i vissa delar samma krav på de båda handlingsprogrammens innehåll. 

Kommunen ska sätta upp mål för verksamheten och ange vilka risker som finns i 

kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Enligt FSO ska det också 

finnas uppgifter om samverkan med andra aktörer. Detta är gemensamt för båda 

programmen. Utöver detta ska programmet för förebyggande verksamhet 

innehålla en beskrivning av hur verksamheten är ordnad och planerad. 

Programmet för räddningstjänst ska innehålla en beskrivning av kommunens 

förmåga att genomföra räddningsinsatser. Programmet för räddningstjänst ska 

(enligt 3 kap. 3 § FSO) i förekommande fall, innehålla uppgifter om hamnar och 

deras gränser i vatten. 

Handlingsprogrammen ska vara aktuellt och återge det läget i kommunen 

avseende risker för olyckor och hur kommunen genom sin olycksförebyggande 

verksamhet och sin räddningstjänst avser att hantera dessa risker.  

Kommunerna bör regelbundet följa upp och kontrollera att verksamheten 

uppfyller och bedrivs i enlighet med den inriktning som satts upp i 

handlingsprogrammen och att målen i handlingsprogrammen är relevanta och styr 

verksamheten i önskad riktning. Uppföljningen är också viktig för att följa om det 

sker betydande förändringar i verksamheten. När det finns behov av att förändra 

de mål som satts upp i handlingsprogrammen eller om det sker betydande 

förändringar i verksamheten ska handlingsprogrammen revideras och samrådas 

med de organisationer som särskilt berörs av förändringarna.  

Ett av syftena med handlingsprogrammen är som tidigare nämnts att 

informera den enskilde om vilket skydd som kan förväntas från kommunen. Då 

handlingsprogrammen i första hand syftar till att vara kommunens styrdokument 

kan det innebära att programmen inte nödvändigtvis har en helt lämplig form för 

statens tillsyn eller för att utgöra informationsmaterial till den enskilde. Staten kan 

komma att begära in annat underlag för tillsynen. Den enskilde är en viktig och 

betydande aktör i samhällets totala skydd mot olyckor och det är av betydelse att 

kommunen informerar dem på ett lämpligt och lättillgängligt sätt. 

 

Risk, förmåga och effekter 
En kommuns riskbild och skydd mot olyckor ska stå i proportion till varandra. 

Därav behövs en grundläggande analys av riskbild och vilket skydd mot olyckor 

som finns eller behöver finnas. Skyddet mot olyckor är den enskildes och 
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samhällets förmåga att förhindra att olyckor uppstår och begränsa konsekvenserna 

när olyckor inträffar.  

I föreskrifterna om innehåll och struktur i handlingsprogrammen definieras 

förmåga att förebygga olyckor och förmåga till räddningsinsats som möjligheten 

att åstadkomma effekter. Det handlar om effekter för att minska frekvensen och 

minska konsekvenser av olyckor genom att positivt påverka utfallet av skador på 

människor, egendom och miljö. Effekt definieras på motsvarande sätt i denna 

handbok och är också enligt Ekonomistyrningsverket att se som ”en förändring som 

inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat”.6  

Effekt kopplat till förmåga att förebygga kan i detta sammanhang till exempel vara: 

 Kommunen har utbildat den enskilde i brandsläckning. Effekten blir att 

brand hindras att sprida sig, genom snabb inledande insats av boende 

(konsekvenspåverkande). 

 Kommunen har uppmuntrat till att alla ska ha brandvarnare. Effekten blir 

att de boende snabbt blir varse om att en brand uppstått och ges möjlighet 

att vidta åtgärder som att utrymma, egen släckinsats, tidig alarmering 

(konsekvenspåverkande). 

 Kommunen har utbildat i flera år hur man förhindrar att bränder uppstår 

vilket också noteras i statistiken. Effekten blir färre antal bränder. 

(frekvenspåverkande). 

 Kommunen har informerat Trafikverket om att ett visst vägavsnitt är 

särskilt olycksdrabbat. Trafikverket har satt upp vajerräcke som mittbarriär 

på denna väg. Effekten blev minskat antal personskador vid trafikolyckor 

(konsekvenspåverkande) 

 

Effekt kopplat till förmåga till räddningsinsats kan sägas vara skillnaden mellan 
den uppskattade utvecklingen vid en olycka om inte kommunen hade genomfört 
en räddningsinsats och den verkliga utvecklingen vid genomförandet av en 
räddningsinsats, figur 1. 

_____________________________________________________________ 
 
6 Ekonomistyrningsverket. 2006. Effektutvärdering – Att välja upplägg. 2006:8 https://www.esv.se 
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Figur 1. Schematisk bild över skillnader i effekt av räddningsinsats 

 

Effekten av en genomförd räddningsinsats kan till exempel vara:  

 Räddningsinsatsen vid brand i byggnad resulterar i att de personer som 

befann sig inne i byggnaden vid räddningstjänstresursernas ankomst är i 

säkerhet utanför byggnad och släckinsatsen har bidragit till att ingen 

brandspridning skett utanför startbrandcellen. 

 Räddningsinsatsen vid en trafikolycka har resulterat i att inga följdolyckor 

uppstått och skadade personer har inom en viss tid kunnat omhändertas 

av sjukvårdspersonal. 

I detta sammanhang finns det behov av att kunna uppskatta vad konsekvenserna 

hade blivit utan en räddningsinsats. Om exempelvis egendomsskadorna vid en 

brand i byggnad blir lika stora oavsett om räddningsinsats genomförs eller inte, så 

har ingen effekt åstadkommits när det gäller egendom. Att beskriva förmåga 

handlar alltså om att beskriva de effekter som förväntas kunna uppnås vid 

framtida olyckor. 

 

Inledande bestämmelse 
I 1 § anges föreskrifternas och de allmänna rådens omfattning, samt vilka 

handlingsprogram som avses genom en hänvisning till berörda paragrafer i LSO. 

Av LSO framgår att det ska finnas ett handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och ett för räddningstjänst. De kan dock samordnas till ett.  
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Handlingsprogrammens 
struktur och innehåll 
MSB har bemyndigande att föreskriva om innehåll och struktur i kommunens 

handlingsprogram. Föreskrifterna och de allmänna råden har i så stor utsträckning 

som möjligt utformats så att de kan tillämpas såväl av de kommuner som väljer att 

göra separata dokument av programmen för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst som av de kommuner som väljer att ta fram ett gemensamt 

dokument för de båda delarna.  

Föreskrifterna är ”uttömmande” när det gäller struktur och innehåll, vilket 

innebär att något annat innehåll eller annan struktur inte komma i fråga. Det kan 

således inte läggas in ytterligare kapitel i kommunens handlingsprogram utöver de 

som anges i föreskriften. Inte heller ska annat innehåll än det som föreskrivs 

inkluderas i handlingsprogrammen. Innehåll som ska redovisas i föreskrivna 

kapitel ska inte heller läggas i andra, tillkommande kapitel, inte heller i fel kapitel. 

Om kommunen önskar kan däremot ytterligare material läggas till före eller efter 

den föreskrivna strukturen/kapitelindelningen, utanför själva 

handlingsprogrammen.  

Handlingsprogrammen ska utgå från LSO, vilket gör att det ska omfatta skydd 

mot olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt 3 kap 3 § samt 8 § LSO. Det 

betyder inte att skydd mot andra olyckor än de som kan leda till räddningsinsats 

eller närliggande trygghets- och säkerhetsarbete är oviktigt. Tvärtom är det positivt 

med en helhetssyn och samordning mellan dessa delar. Det är till exempel möjligt 

att i ett samlingsdokument infoga de beslutade handlingsprogrammen som en del, 

tillsammans med andra motsvarande dokument för andra delar inom 

krisberedskap, trygghet, folkhälsa med mera. Kommunen kan även låta vissa delar 

av det beslutade handlingsprogrammen tillika inkluderas i andra dokument.  

Det finns ett antal närliggande uppgifter som utförs av kommunen och/eller 

kommunens organisation för räddningstjänst enligt andra lagstiftningar än LSO. I 

detta sammanhang kan främst uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva 

varor, plan- och bygglagen och miljöbalken nämnas. Vissa av de uppgifter som 

kommunen gör syftar i praktiken inte bara till att uppfylla nyss nämnda 

lagstiftningar, utan fungerar också förebyggande mot brand och andra olyckor. 

Utifrån den sistnämnda aspekten kan det vara lämpligt att inkludera dem i 

handlingsprogrammen enligt LSO. Dock ska det sägas att handlingsprogrammen 

enligt LSO inte har i syfte att vara det utpekade styrdokumentet för någon av 

dessa lagstiftningar. Kommunen bör således lägga utförligare beskrivningar och 

styrningen i sin helhet angående dessa närliggande lagar i andra dokument, men 

sammanfattningsvis nämna dem på relevanta ställen utifrån perspektiven i LSO. 

I LSO anges inte under vilka förutsättningar som det krävs att ett 

handlingsprogram behöver ersättas med ett nytt. Däremot anges i förarbetena till 

nuvarande LSO att handlingsprogrammen ska spegla de faktiska förhållandena. I 
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föreskriften anges därför att handlingsprogrammen ska återspegla det aktuella och 

förväntade läget. Föreskriften reglerar även att det ska revideras när det sker 

betydande förändringar av riskbild, mål, förmåga eller verksamhet. 

Om kommunen vid uppföljning eller utvärdering av de uppsatta målen 

identifierat att det finns behov av att revidera målen i handlingsprogrammen eller 

om det sker betydande förändringar i verksamheten bör handlingsprogrammen 

revideras. Med betydande förändringar avses exempelvis en förändrad riskbild 

som nyetablering eller avveckling av hamnområden, tung industri eller särskilt 

skyddsvärda objekt som kan medföra behov av en förändrad förmåga att 

förebygga olyckor eller till räddningsinsats. 

Inledning 
Fr.o.m. detta kapitel tom kapitel ”Bilaga C” följer handbokens struktur den struktur som 

föreskrivs för handlingsprogram som görs gemensamt för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst, förutom några extra underkapitel i handboken som bedömts nödvändiga.  

I detta kapitel ska kommunen beskriva vilka kommuner som omfattas av 

handlingsprogrammen.  

Det ska också framgå i detta kapitel att dokumentet utgör handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och/eller räddningstjänst. Kommunen kan välja att 

benämna dessa handlingsprogram efter den ordinarie kommunala nomenklaturen, 

men det ska framgå i dokumenten i kapitlet Inledning att dokumenten utgör 

kommunens handlingsprogram enligt 3 kap 3§ och/eller 8§.  

 

Beskrivning av kommunen 
Detta kapitel ska beskriva för läsaren, till exempel andra kommuner, 

tillsynsmyndigheten eller allmänheten, hur kommunens geografiska område ser ut. 

Kapitlet blir en introduktion till de lokala förhållandena, som sedan utvecklas 

utifrån riskbilden i senare kapitel. Här kan kommunen exempelvis nämna om det 

finns kust, tyngre industrier, flygplats, infrastruktur, naturförhållanden, 

trähusbebyggelse med mera.  

Tydligare handlingsprogram gör att kommunerna lättare kan jämföra sig med 

andra kommuner med liknande förutsättningar och lättare se förbättringsområden. 

Kommunen bör ange parametrar som beskriver kommunen som 

handlingsprogrammen gäller för, såsom befolkningsmängd i kommunen som 

helhet och i dess tätorter, total areal, kommuntyp av kommun enligt SKR:s 

kommunindelning, samt relevanta utvecklingstendenser. Det kan till exempel 

handla om hur befolkningsutvecklingen och demografin förväntas se ut över tid 

och vilka större exploateringar som kan förväntas var. Här kan kommunen lyfta 

det som är av intresse för att ge en bild av kommunens geografiska område, men 

bör inte redogöra för riskerna, då det ska utvecklas i senare kapitel. 
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Om handlingsprogrammen gäller för flera kommuner, till exempel i ett 

kommunalförbund, beskrivs motsvarande på lämpligt sätt. 

Exempelskrivningar 
Småstads kommun är befolkningsmässigt en medelstor kommun med närmare 70 000 invånare 

och är med 7000 kvadratkilometer relativt stor till ytan och persontätheten är i vissa områden 

låg. i övrigt domineras kommunen av skogsmark i öster och jordbruksmark i väster. Längst 

norrut nära XX finns områden med risk för skred. Kommunen är ett identifierat område enligt 

översvämningsdirektivet och förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. 

Då kommunen ligger vid havet finns en stor skärgård med mängder av öar där det finns många 

permanentboende men ännu fler sommarboende. I kommunen finns generellt många 

sommarboenden och omfattande sommarturism. Det innebär att antalet boende ökar kraftigt 

under sommarhalvåret. Dessutom befinner sig ett stort antal tillfälliga gäster i kommunen under 

samma period.  

Cirka 59 procent av kommunens invånare är boende i någon av kommunens tätorter. De största 

tätorterna i kommunen är i tur och ordning: 

Övriga tätorter i kommunen har en folkbokförd befolkning 

mellan 1000-2000 invånare. 

Den senaste 10-årsperioden har befolkningen ökat med 

500-700 personer årligen. Kommunen har en stor 

inflyttning av permanentboende både genom nybyggnationer 

och en stor andel fritidshus som omvandlas till 

permanentboende vilket innebär att befolkningen ökar i de 

flesta geografiska delar av kommunen. Andelen äldre 

invånare förväntas öka procentuellt sett mer än andelen yngre.  

Byggnadsbeståndet i kommunen varierar mycket, genom allt från nybyggnationer och ombyggnad 

av framförallt fritidshus samtidigt som det finns ett åldrande bostadsbestånd i övrigt. I centrala 

delarna av Småstad finns en äldre kulturminnesmärkt trähusbebyggelse.  

Då Småstads kommun är belägen i närheten av flera större städer och en större flygplats passerar 

många transporter av olika trafikslag genom kommunen, Dessutom är det omfattande 

arbetspendling både in och ut från kommunen men arbetspendling genom kommunen är också 

ganska omfattande. Med närheten till havet är det också en omfattande småbåts- och 

fartygstrafik inom och i närhet till kommunens geografiska område. Den kommunala hamnen är 

en av Transportstyrelsens utpekade skyddade platser dit fartyg i nöd kan beordras anlöpa vid 

händelse av till exempel läckage av farliga ämnen eller brand ombord. 

Genom Småstad rinner rotälven och delar av deltaområdet är känsligt för översvämningar och 
miljöpåverkan. Genom detta område går också järnvägen som utgör nationellt samhällsviktig 
verksamhet. I sammanhanget behöver också förändringar i klimatet och ökade flöden vid 
översvämningar beaktas vad gäller framkomlighet och möjlighet att bedriva räddningsinsatser. 

 

Tätort Invånarantal 

Småstad 22 600 

Finbo 4200 

Lillsund 3100 

Ytterby 1800 
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Styrning av skydd mot 
olyckor 
I detta kapitel ska en beskrivning ske av hur kommunen har valt att ordna ansvaret 

för kommunens uppgifter enligt LSO. Handlingsprogrammen ska utgöra 

kommunens styrdokument för förebyggande och räddningstjänst. Hur 

beslutsfördelningen ser ut inom kommunen bestäms av kommunen, men behöver 

följa regleringen i kommunallagen (2017:725). Det ska av kapitlet Styrning av 

skydd mot olyckor framgå vem som tagit beslut om handlingsprogrammen i sin 

helhet och när. 

Vid styrning av verksamheten finns det oftast ett behov av samverkan med andra 

nämnder i kommunen varför ansvarsfördelning mellan olika nämnder och 

förvaltningar ska beskrivas. Även ansvarsfördelning mellan eventuella 

kommunalförbund och ”medlemskommuner” ska beskrivas. Genom att läsa 

kapitlet ska läsaren förstå vem som ansvarar för vilka åtaganden som kommunen 

har enligt LSO. Samverkan med andra lyfts i nedanstående kapitel. 

Om ett kommunalförbund ansvarar för vissa delar av kommunens uppgifterna 

enligt LSO och andra uppgifter åligger primärkommunen krävs att förbundet och 

primärkommunen samordnar arbetet, så att handlingsprogrammen motsvarar 

kraven i sin helhet. Innan ett handlingsprogram antas, eller kommunen beslutar 

om betydande ändringar i ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen samråda 

med de myndigheter som är särskilt berörda. Exempel på myndigheter som kan 

vara berörda är angränsande kommuner, länsstyrelsen, regioner, Trafikverket, 

Polisen och andra myndigheter med ansvar för räddningstjänst samt intressenter 

för näringslivet och organisationer i kommunen. Enligt 3 kap 4 § FSO ska 

kommunen när den har antagit eller ändrat ett program skicka det till de 

myndigheter, med vilka samråd har skett.  

Hur samrådet har genomförts ska redovisas i bilaga till handlingsprogrammen, se 

kapitel nedan. 

Som tidigare nämnts i bakgrunden till handboken får en kommun besluta om hur 

handlingsprogrammen ska antas. Det tidigare lagkravet om att 

kommunfullmäktige eller i förbund den beslutande församlingen skulle besluta om 

handlingsprogrammen är borttaget.  

Delar i handlingsprogrammen kan beslutas i särskild ordning innan de inkluderas i 

handlingsprogrammen som beslutas i sin helhet. Exempelvis skulle 

kommunfullmäktige kunna besluta om mål eller förmåga till räddningsinsats, 

medan den för skydd mot olyckor ansvariga kommunala nämnden i övrigt arbetar 

fram resterande delar och beslutar om handlingsprogrammen i sin helhet. Reglerna 

om kommunal styrning i kommunallagen behöver följas. Det kan således vara 

olika beslutsfattare för olika delar i handlingsprogrammen. Det ska framgå i 

kapitlet om så är fallet, och vem som har tagit vilka beslut och när. Notera att 
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handlingsprogrammen behöver beslutas i sin helhet av lämplig nämnd eller av 

fullmäktige7.  

Det kan med fördel inkluderas diarienummer eller motsvarande, som underlättar 

för den intresserade läsaren att hitta rätt beslut.  

Om programmet är reviderat ska det framgå när detta är gjort. Även eventuella 

tidigare revideringar kan inkluderas i beskrivningen. 

I övrigt ska det i detta kapitel i kommunernas handlingsprogram beskrivas på 

övergripande nivå hur styrningen inklusive kontrollen (uppföljning, utvärdering) 

bedrivs, det vill säga hur den interna kontrollen8 inom skydd mot olyckor sköts.  

Kommunerna ska regelbundet följa upp och kontrollera att verksamheten 

uppfyller och arbetar i enlighet med de riktlinjer som satts upp i 

handlingsprogrammen och andra styrande dokument såsom verksamhetsplaner 

och liknande. Med regelbundet avses att kommunen följer sin ordinarie process 

för styrning och uppföljning.  

Kommunen har därutöver en skyldighet att se till att en olycka som föranlett 

en räddningsinsats blir undersökt i skälig omfattning. Dessa undersökningar kan 

bland annat utgöra ett underlag i bedömningen om den organisation och de 

resurser som beslutats om i handlingsprogrammen är lämpliga för att nå de mål 

som satts upp i handlingsprogrammen. Kommunen behöver därför på en 

övergripande nivå beskriva kommunens riktlinjer för arbetet med att undersöka 

olyckor samt redogöra för hur lärande av olyckor inkluderas i styrningen.  

Enligt det allmänna rådet bör kommunen även i detta kapitel beskriva hur 

handlingsprogrammen har tagits fram och ev. revideringar som har gjorts.   

Exempelskrivningar 

För kommunerna X, Y, Z, Å och Ä finns en gemensam, övergripande plan för trygghet och 

säkerhet antaget av respektive kommunfullmäktige.  

Medlemskommunerna X, Y, Z, Å och Ä ingår i räddningstjänstförbundet Ö (RtjÖ) och 

har gett RtjÖ i uppdrag att leda kommunernas förebyggande arbete samt ansvaret för 

räddningstjänst enligt LSO. Kommunfullmäktige i kommunerna X och Y har antagit 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2021-12-07 och i 

kommunerna Z, Å, Ä har kommunfullmäktige antagit dessa 2021-12-08. De antagna 

handlingsprogrammen ersätter tidigare handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt 

räddningstjänst som antogs av förbundsdirektionen RtjÖ 2018-06-18. 

_____________________________________________________________ 
 
7 I ett kommunalförbund med direktion utgör direktionen både nämnd och fullmäktige. I ett förbund som styrs 
med förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige utgör styrelsen nämnd och förbundsfullmäktige fullmäktige. 
8 Se kommunallagen (2017:725) 
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De uppsatta verksamhetsmålen i respektive handlingsprogram följs upp fortlöpande och i 

samband med att verksamhetsmålen följs upp skall detta generera i tydliga åtgärder inom ramen 

för den årliga verksamhetsplaneringen.  

Resultatet av årlig verksamhet och uppfyllnad av verksamhetsmålen följs upp i samband 

med RtjÖ:s verksamhetsavstämningar, delårsrapporter, årsredovisningar och vid direktionsmöten 

samt vid kvartals- och halvårsvisa avstämningsmöten med medlemskommunerna.  

Utvärderingen av uppfyllnaden av verksamhetsmålen sker via verksamhetsvisa uppföljningar 

av respektive verksamhet. I syfte att sträva mot de nationella målen följs handlingsprogrammen 

upp genom att göra jämförelser med andra kommuner och räddningstjänstförbund som bedöms 

jämförbara. Resultat och måluppfyllnad dokumenteras löpande i dokumentet Verksamhetsplan 

och budget för respektive år.  

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. 

Syftet med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och 

hur insatsen har genomförts. Resultatet av undersökningarna skall återkopplas till RtjÖ, 

medlemskommunerna och andra aktörer som berörs av den aktuella olyckan.  

 

Risker 

Utgångspunkter 
Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO ska kommunen i handlingsprogrammen beskriva de 

risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser 

enligt 1 kap. 2§. Enligt 7 och 8 §§ MSBFS 2021:X ska beskrivningen delas in i en 

övergripande nivå och en mer detaljerad nivå per olyckstyp. Beskrivningen 

behöver innefatta olyckor som är såväl vanligt förekommande som olyckor som 

kan inträffa sällan. 

Beskrivningen av risker i handlingsprogrammen bör redovisas på en övergripande 

nivå och svara på frågorna 

 vad kan hända,  

 hur ofta och  

 med vilka konsekvenser?  

De tre frågorna täcker in osäkerhet om framtida händelser och konsekvensernas 

allvarlighetsgrad. För att besvara dessa frågor förutsätts att kommunen identifierar 

och analyserar de risker som finns i kommunen. Som underlag till beskrivningen 

av risker bör ett mer detaljerat riskanalysarbete finnas. Ett generellt stöd för hur 

kommunen kan angripa detta arbete finns i Bilaga 1 Kompletterande stöd till 

kommunens riskanalysarbete.  

Såväl den övergripande beskrivningen som beskrivningen per olyckstyp kan ses 

som en sammanfattning av det detaljerade riskanalysarbetet. Framförallt ska det 
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som ger förutsättningar och påverkar kommunens behov av förebyggande och 

räddningsinsats förmåga redovisas och lyftas fram i en sammantagen 

riskbeskrivning. Kommunen påverkar såväl den befintliga som den framtida 

riskbilden genom sin förmåga att förebygga olyckor och genomföra 

räddningsinsats. Hur ofta en olycka inträffar påverkar kommunen främst genom 

sitt förebyggande arbete, och konsekvensen påverkar kommunerna både genom 

sitt förebyggande arbete och sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. 

Den sammantagna riskbeskrivningen ska sedan ligga till grund för 

 värdering och vilka mål kommunen formulerar för sin verksamhet,  

 vilka prioriteringar som görs samt  

 hur kommunerna organiserar och planerar den förebyggande 

verksamheten och räddningstjänsten. 

Övergripande beskrivning 

De risker för olyckor som finns i kommunen ska sammanfattas på en 

övergripande nivå i handlingsprogrammen. I det detaljerade riskanalysarbetet bör 

kommunens beskrivning av risker innehålla följande kunskapsunderlag som 

motivering till riskbeskrivningen:  

 tidigare inträffade olyckor (beskrivs ytterligare i efterföljande kapitel 

”Beskrivning per olyckstyp”) 

 samhällsutveckling inklusive demografi 

 geografi och särskilt skyddsvärda naturmiljöer 

 farliga verksamheter9 och transporter av farligt gods 

 bebyggelse med kulturhistoriska värden och anläggningar där stort antal 

personer vistas och utrymning är en kritisk faktor 

 samhällsviktig verksamhet10,11och kritisk infrastruktur 

 antagonistiska hot, avsiktliga händelser kopplat till sociala risker 

Anledningen till att denna information är viktig att presentera är att sådana lokala 

förhållanden påverkar den lokala olycksrisken. Till exempel kan det i kommunen 

finnas byggnader eller anläggningar där en brand kan få stora konsekvenser på 

exempelvis antalet omkomna/allvarligt skadade eller på bebyggelse med 

_____________________________________________________________ 
 
9 2 kap. 4§ LSO 
10 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område redovisas i kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys enligt MSBFS 2015:5 
11 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/vad-ar-
samhallsviktig-verksamhet/ 
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kulturhistoriska värden. Det kan finnas farliga verksamheter, såsom tunga 

industrier, Seveso-verksamheter12, eller kärnteknisk anläggning, och det kan 

förekomma transporter av farligt gods där en olycka kan få stora konsekvenser på 

liv, hälsa, egendom och miljö. Andra faktorer som kan påverka risken är 

geografiska förhållanden, såsom topografi, skog, mark, vattendrag, skred- eller 

översvämningsrisker etc., som påverkar risken för omfattande olyckor som 

exempelvis skogsbränder, ras och skred eller översvämningar, och kan ge 

omfattande skador på liv, egendom eller särskilt skyddsvärda naturmiljöer. Även 

samhällsutvecklingen med olika demografiska och socioekonomiska förhållanden 

med högre andel särskilt riskutsatta personer kan påverka antalet 

omkomna/allvarligt skadade. Olika händelser, såsom bränder, trafikolyckor, 

olyckor med farliga ämnen etc. kan inträffa till följd av terrordåd och andra 

medvetna och planerade antagonistiska handlingar och kan behöva beaktas i 

beskrivningen. Kommunen kan även ha omfattande sjöfart eller en hamn som av 

Transportstyrelsen är utpekad att utgöra skyddad plats för fartyg i behov av 

assistans.13  

Kommunen behöver även, i förekommande fall, presentera information om 

omgivande kommuners riskbild och hur deras förhållanden kan påverka den egna 

kommunen, avseende exempelvis geografiska förhållanden eller farliga 

verksamheter såsom kärnteknisk anläggning eller Seveso-verksamheter etc.  

Kommunen behöver likaså beskriva den framtida förväntade utvecklingen av 

olyckor och ta hänsyn till framtida påverkan på risker för olyckor, såsom förändrat 

klimat med extrema väderhändelser, demografiska förändringar med ökad andel 

äldre i befolkningen, urbanisering med överbefolkade storstäder etc.14 Även 

framtida utveckling avseende höjd beredskap bör beaktas och utgå från dialog 

mellan kommunen och länsstyrelsen.  

Kommunen kan med fördel samordna riskanalysarbetet som sker utifrån kraven i 

LSO med annat riskanalysarbete, till exempel arbetet enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (LEH). Även om lagstiftningarna har olika syften, finns 

beröringspunkter i arbetena som ska göras. I handlingsprogrammen ska dock 

enligt LSO enbart risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser finnas 

med. Det innebär även att olycksförebyggande arbete mot andra olyckor än de 

som kan leda till räddningsinsats inte heller ska inkluderas i handlingsprogrammen 

enligt LSO. Detta kan, om kommunen så önskar, beskrivas i andra underliggande 

dokument eller läggas till före eller efter den föreskrivna 

strukturen/kapitelindelningen, utanför själva handlingsprogrammen.  

_____________________________________________________________ 
 
12 Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och 
föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 
13 EU-direktiv 2002/59/EG ”Övervakningsdirektivet”. Implementeras i svensk lagstiftning genom 
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Arbete pågår och mer information kommer att publiceras på 
Transportstyrelsens hemsida. 
14 MSB. 2016. Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation. MSB1062, 2016 
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Exempelskrivningar 

Ytterligare förhållanden behöver belysas men nedan ges exempel på en inledande 

övergripande beskrivning av riskbild. Även framtida förväntade utvecklingen av 

olyckor inklusive sällanhändelser behöver beskrivas.  

Riskbilden inom förbundets geografiska ansvarsområde är både komplex och förändrar sig 

ständigt. Inom det geografiska området finns skog, flertalet sjöar och vattendrag, men även 

omfattande höghusbebyggelse, stora industrier och stora publika anläggningar. Inom det 

geografiska området finns både stadsbebyggelse och flera tätorter vilka innebär en differentierad 

och komplex riskbild. Det finns en hög andel äldre invånare, vilka är högt representerade av de 

som skadas eller avlider till följd av bränder. Även sociala risker med koppling till segregation 

och ojämlikhet i levnadsvillkor finns inom förbundets geografiska område och behöver beaktas. 

Några av de mest framträdande förhållandena som identifierats kunna leda till stora eller 

komplexa olyckor är:  

 Industrier som klassas som farlig verksamhet och omfattande mängder av transporter 

av farligt gods där verksamheterna många gånger pågår i eller i närheten av tätbebyggda 

områden. Detta ställer krav på balans mellan planerade exploateringar och ett ökat 

riskmedvetande i form av säkerhet i den fysiska planeringen.   

 Antalet olyckor och andra händelser till följd av extrema väderhändelser ökar. Inom 

förbundets geografiska område finns dessutom skredkänsliga och översvämningskänsliga 

områden.  

 Inom förbundets geografiska område finns ett antal anläggningar där det tidvis vistas 

många människor där en brand kan få stora konsekvenser för människors liv och 

hälsa.  

Under den senaste tioårsperioden inträffade årligen mellan 2000-2500 olyckor som 

föranledde räddningsinsatser. Vanligt förekommande olyckor är trafikolyckor, bränder utomhus 

och bränder i byggnader. Flertalet räddningsinsatser genomfördes på eftermiddagar och kvällar 

framförallt avseende bränder och trafikolyckor. Vi ser inga skäl till att denna trend skulle 

förändras framöver.  

Cirka 50 procent av de olyckor som inträffar är till följd av bränder. Av dessa drygt 1000 

bränder per år inträffar omkring 400 i byggnader och 600 utomhus. Vid jämförelse med 

riksgenomsnittet och per tusen invånare ligger förbundet något lägre för bränder i byggnader och 

något högre för bränder utomhus15. Antalet bränder har legat på en relativt konstant nivå under 

den senaste tioårsperioden. Flertalet av bränderna har inträffat i bostäder och den vanligaste 

orsaken till bostadsbränder har varit glömd spis där vi också sett en tydlig ökning under perioden 

medan man kan se en minskning av de eldstadsrelaterade bränderna. Antalet personskador var 

oförändrad under perioden. Även framöver har vi skäl att tro att denna trend kommer hålla i 

sig. 

_____________________________________________________________ 
 
15 Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag för kommunernas arbete med 
framtagande av kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBxxxxx 
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Antalet räddningsinsatser till följd av trafikolyckor visar en tydlig ökning under perioden. 

Däremot finns ingen tendens till att personskadorna har ökat under perioden. Framöver har vi 

skäl att tro att denna trend, med ökat antal trafikolyckor, kommer att fortsätta.  

Beskrivning per olyckstyp 
Kommunen ska utöver den övergripande beskrivningen även beskriva den lokala 

risken mer specifikt för nedanstående olyckstyper, enligt 8 § MSBFS 2021:X16. 

Detta är olyckstyper som i större utsträckning kan inträffa inom varje kommun 

och resultera i stora konsekvenser på liv, hälsa, egendom och/eller miljö, samt 

omfattande räddningsinsatser.  

1. Brand i byggnad 

2. Brand utomhus 

3. Trafikolycka 

4. Olycka med farliga ämnen 

5. Naturolycka 

6. Drunkning 

Med brand i byggnad avses exempelvis bostad, vårdmiljö, skola, industri. Brand 

utomhus innefattar exempelvis skog eller mark, fordon eller avfall/återvinning 

utomhus. Trafikolycka berör exempelvis personbil och tunga fordon som lastbil 

och buss, samt spårtrafik.  

Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av farliga ämnen, såsom 

brandfarliga, explosiva, giftiga, frätande eller radioaktiva, som kan ske i anslutning 

till byggnader/verksamheter eller vid transporter s.k. farligt gods olyckor, men kan 

också härledas till andra händelser med farliga ämnen såsom värmepåverkad 

acetylenflaska, temperaturstegring i tank med farligt ämne, radioaktiv strålning etc. 

eller till området CBRNE17 (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and 

Explosive). 

Med naturolycka avses i detta sammanhang natur- och klimatrelaterade olyckor i 

form av exempelvis översvämning, ras, slamströmmar, skred, storm, extrema 

temperaturer samt extrem nederbörd. Kommunen kan välja att lägga till ytterligare 

olyckstyper efter den sista olyckstypen i listan utifrån lokal riskbild.  

Kommunens beskrivning per olyckstyp bör ta hänsyn till och beskriva den 

variation av olyckor som kan inträffa i kommunen inom respektive olyckstyp, 

exempelvis när det gäller objektstyp, geografisk plats eller omfattning.  

Kommunen bör i förekommande fall ytterligare beskriva den bredd som kan 

finnas inom de olika olyckstyperna och fokusera på de ”undertyper” av olyckor 

_____________________________________________________________ 
 
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:XX) om innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
17 https://www.msb.se/CBRNE 
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som i större utsträckning kan leda till konsekvenser på människors liv, hälsa, 

egendom och miljö, samt omfattande räddningsinsatser. Dessa olika sorters 

olyckor har även olika karaktärer och påverkar på olika sätt förutsättningarna till 

förmåga att förebygga och förmåga till räddningsinsats. De mer specificerade 

sorters olyckor som kommunen särskilt bör beskriva kan exempelvis vara (notera 

att drunkning inte har specificerats ytterligare och därför inte ingår i listan nedan):  

1. Brand i byggnad: 
1. Brand i bostad 
2. Brand i vårdmiljö 
3. Brand i skola eller förskola 
4. Brand i allmänna verksamheter såsom handel, hotell, restaurang 

och danslokal 
5. Brand i industri 

2. Brand utomhus 
1. Brand i skog eller mark 
2. Brand i fordon 

3. Trafikolycka 
1. Trafikolycka, personbil 
2. Trafikolycka, tunga fordon 
3. Spårtrafikolycka 

4. Olycka med farliga ämnen 
1. Utsläpp farligt ämne 

5. Naturolycka 
1. Översvämning  
2. Ras eller skred 

 
Den övergripande redovisningen i handlingsprogrammen bör bygga på ett mer 

detaljerat riskanalysarbete, där såväl olyckor som är vanligt förekommande som 

olyckor som inträffar sällan beaktas.  Som stöd till det detaljerade riskanalysarbetet 

och som ett kunskapsunderlag finns MSB:s rapport Beskrivning av olyckor som 

kan leda till räddningsinsats18 som bl.a. innehåller nationell statistik kring hur ofta 

olyckor inträffar, tillhörande konsekvenser, trender etc. I denna rapport beskrivs 

även flertalet av ovanstående undertyper av olyckor och vad de innefattar.  

Då nationell statistik eller information används behöver denna anpassas utifrån 

lokala förhållanden så att informationen beskriver kommunens lokala riskbild. 

Kommunen behöver även använda andra kunskapsunderlag såsom lokal 

insatsstatistik, information kring vägar/järnvägar, farligt gods leder, farliga 

verksamheter, karteringar av risker för ras och skred19, översvämningar20, skyfall, 

oljeutsläpp till sjöss21 etc. Det är viktigt att inte bara använda sig av statistik från 

tidigare inträffade händelser rakt av. Det är ett kunskapsunderlag och denna 

_____________________________________________________________ 
 
18 Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag för kommunernas arbete med 
framtagande av kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBxxxxxx 
19 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-
och-erosion 
20 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-
klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning 
21 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/oljeskadeskydd/ 
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statistik behöver kombineras med en bedömning om den är representativ för vad 

som kan hända framöver. 

Olyckstyperna är främst knutna till räddningstjänsternas insatsstatistik och kallas 

där för händelsetyper. De underliggande olyckstyperna är för brand i byggnad 

knutna till vilken verksamhet/miljö de inträffar i och för trafikolycka vilka 

trafikelement som är inblandade. För omfattande olyckor som inträffar sällan och 

där det saknas tillräckligt med lokal statistik kring hur ofta och vilka förväntade 

konsekvenser, kan det vara mer relevant att beskriva dessa kvalitativt kring hur 

ofta och vilka konsekvenserna förväntas bli. Stöd och information kring detta 

finns bl.a. beskrivet i ovan nämnda rapport, i form av fördjupade beskrivningar 

med hänvisningar till aktuella källor för flertalet av olyckstyperna.  

Det finns ytterligare olyckstyper och undertyper av olyckor än de som anges här 

ovan. Kommunen behöver vid behov även beskriva ytterligare olyckstyper utifrån 

sina lokala förhållanden för att beskriva den lokala riskbilden. Detta kan vara 

olyckor som varierar i förekomst och omfattning mellan kommunerna, såsom 

brand i fartyg, flygolycka, dammbrott, oljeutsläpp längs kust, nödställt djur m.fl. 

Några av dessa olyckor inryms i de undertyper av olyckor som anges ovan men 

behöver i sådana fall lyftas fram och beskrivas. Det kan även vara olyckstyper som 

anknyter till nödställd person såsom fastklämd person etc. De kompletterande 

olyckstyperna ska uppfylla kriterierna för räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § LSO och 

ska i så fall följa efter den sista i listan ovan. 

Kommunen kan även utifrån behov komplettera sin beskrivning av olyckstyper 

med olika typer av miljöer som till exempel olyckor i 

tunnlar/undermarksanläggningar eller höga byggnader. Om det finns stora 

geografiska skillnader inom en kommun kan kommunen delas in i olika områden 

och riskbeskrivningen per olyckstyp redovisas för de olika områdena. Områdena 

kan delas in i till exempel tätort22 och landsbygd. Att dela upp riskbeskrivningen 

för olika olyckstyper i olika geografiska områden möjliggör att differentiera 

behovet av förmåga. 

Kommunen behöver även bevaka den framtida utvecklingen av olyckor och ta 

hänsyn till framtida påverkan på olyckors frekvenser och konsekvenser, såsom 

förändrat klimat, demografiska förändringar, urbanisering etc. Den eventuella 

exploatering och utveckling som beskrivs i handlingsprogrammens kapitel 2 

Beskrivning av kommunen (fjärde punkten) bör ingå i kunskapsunderlaget för att 

se hur dessa påverkar riskbilden. 

Även framtida utveckling avseende höjd beredskap bör beaktas och utgå från 

dialog mellan kommunen och länsstyrelsen, där även ovanstående olyckstyper och 

underolyckstyper kan ingå i kommunens beskrivning av risker för olyckor vid höjd 

_____________________________________________________________ 
 
22 En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, SCB, https://www.scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/  
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beredskap. Mer om olyckstyper vid höjd beredskap finns beskrivet i kapitlet som 

rör räddningstjänst under höjd beredskap.  

Exempelskrivningar 

Ytterligare olyckstyper behöver beskrivas men nedan ges inledande exempel för 

brand i byggnad och trafikolycka. Även framtida förväntade utvecklingen av 

olyckor inklusive sällanhändelser behöver inkluderas.  

Brand i byggnad 

Brand i byggnad är en olyckstyp som kan delas in i flera olika undertyper av olyckor som, 

inom förbundets geografiska område, varierar stort avseende hur ofta de sker och med vilka 

konsekvenser till följd. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat drygt 400 bränder i 

byggnader per år, vilket är något lägre än riksgenomsnittet vid jämförelse per tusen invånare23. 

Antalet bränder i byggnader har legat på en relativt konstant nivå under den senaste 

tioårsperioden. Flertalet av bränderna sker i bostäder och den vanligaste orsaken till 

bostadsbränder är glömd spis där det även syns en tydlig ökning under perioden medan det syns 

en minskning av de eldstadsrelaterade bränderna. 

De flesta bränder i byggnader inom förbundets geografiska område inträffar under 

vinterhalvåret, och under eftermiddagar och kvällar då de flesta är hemma i sina bostäder. 

Villabränder är den klart mest frekventa byggnadstypen för brand i byggnad och även den 

byggnadstyp där flest personer avlider eller skadas till följd av brand. Antalet personskador är 

oförändrad under perioden. En stor andel av de som skadas eller avlider till följd av bränder är 

äldre eller har någon form av fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning. 

Andra byggnadstyper som är frekvent drabbade av brand inom förbundets geografiska 

område är fritidshus och flerbostadshus. Dessa är också de byggnadstyper näst efter villor där flest 

personer avlider eller skadas till följd av brand. Det är också relativt frekvent med bränder i 

industribyggnader. Dessa bränder leder sällan till några personskador men kan leda till stora 

ekonomiska skador och konsekvenser på egendom och miljö. Bränder vid olika former av 

vårdinrättningar är mer sällsynta än vid industribyggnader men där förekommer oftare att 

personer avlider eller skadas till följd av brand. Bränder i skolor och förskolor har ökat den 

senaste tioårsperioden och ligger något över riksgenomsnittet. Dessa bränder är ofta avsiktliga och 

inträffar vanligtvis dagtid.  

Det finns långtgående planer på utbyggnad av ett omfattande industriområde med flertalet 

kemisk och tillverkningsindustrier, vilket kan påverka den framtida risken för olyckor med 

bränder i byggnad. 

Trafikolycka  

Trafikolyckor är en vanligt förekommande olyckstyp och det inträffar regelbundet olyckor 

med svåra personskador och dödsfall inom förbundet. Antalet trafikolyckor visar en tydlig 

ökning under den senaste tioårsperioden. Däremot ligger antalet omkomna och skadade på en 

_____________________________________________________________ 
 
23 Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag för kommunernas arbete med 
framtagande av kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBxxxxxx 
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relativt konstant nivå under perioden. I majoriteten av trafikolyckorna är en personbil 

inblandad. 

 

Värdering 
Kommunen ska värdera och dra slutsatser om riskbilden i kommunen och om det 

finns risker som behöver reduceras eller elimineras. Värderingen av risker ska ge 

ett stöd vid beslutsfattande av kommunens mål i handlingsprogrammen. 

Värderingen kan ta sin utgångspunkt från kommunens nuvarande förmåga att 

förebygga och genomföra räddningsinsatser just för att den nuvarande förmågan  

är en del av det aktuella skyddet och risknivån. Ett exempel på hur riskbilden kan 

värderas är genom en analys av huruvida det finns områden där det inträffar flera 

olyckor men där tiden till att en räddningsinsats kan påbörjas är lång. Värderingen 

i detta fallet handlar om att ta ställning till om detta är acceptabelt, eller om 

åtgärder behöver vidtas, för att antingen minska antalet olyckor som sker i 

området eller minska tiden till att en räddningsinsats kan påbörjas i området.  

Riskvärdering handlar alltså dels om att ta ställning till om risknivån är 

acceptabel/tolerabel eller inte. Den andra delen av riskvärderingen fokuserar 

vidare på de delar av riskbilden som behöver reduceras eller elimineras. Mer 

specifikt handlar det om att inrikta hur kommunen på bästa sätt ska uppnå effekter 

som minskar antalet olyckor eller konsekvenser av dessa. 

De åtgärder som kommunen genomför för att minska antalet olyckor eller 

konsekvenserna av dessa kan vara av olika slag. Nedanstående bild illustrerar att  

räddningsinsatserna kan behöva kombineras på olika sätt inom olika områden 
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beroende på olika förutsättningar i området (till exempel geografi och demografi) 

för att uppnå en likvärdig skyddsnivå. 

 

Figur 2 Förmåga för att skapa en likvärdig skyddsnivå uppnås på olika sätt beroende på 
olikheter i risker men även geografiska och demografiska olikheter. 

 

För att kunna åstadkomma ett likvärdigt skydd kommer kommunen att behöva 

anpassa hur effekt på frekvenser och konsekvenser åstadkoms. Exempelvis kan 

förmågan hos enskilda att begränsa skador behöva vara högre i ett område där 

förmågan att genomföra räddningsinsats är lägre, till exempelvis på grund av 

längre körtider.  

Exempel på andra åtgärder som kan övervägas för att kompensera en lägre 

förmåga att genomföra räddningsinsats (det vill säga lägre effekt av 

räddningsinsatsen på olyckans konsekvens) i landsbygd skulle kunna vara  

 den enskilde ges utbildning att hantera en brand  

 koncept med förstärkt medmänniska eller civil insatsperson 

 organiserade frivilliga exempelvis inom Sveriges frivilliga brandkårer 

 semiprofessionella, såsom väktare, vaktmästare på skolor mm som även 

utbildats i brandskydd 

Det är alltså flera olika åtgärder i kombination som skapar det totala skyddet mot 

olyckor. När kommunen ska värdera om skyddet är likvärdigt inom kommunen 

och mellan kommuner ska värderingen göras mot det totala skydd som åstadkoms. 

Ett sätt för kommunen att skaffa sig en uppfattning om vilken nivå av skydd som 

finns i kommunen är att jämföra sig med andra kommuner med liknande struktur 

och förutsättningar. Utifrån en sådan jämförelse kan kommunen få en indikation 

på vilka åtgärder liknande kommuner vidtagit för att skapa ett skydd som 
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kommunen erbjuder. Ett bra verktyg för jämförelser är MSB:s statistikverktyg 

IDA24 där man kan ta fram detaljerad statistik om kommunernas genomförda 

räddningsinsatser. 

Det viktiga i värderingsarbetet är att värdera hur kommunen på bästa sätt ska 

uppnå effekter som minskar antalet olyckor eller konsekvenserna av dessa. Det 

handlar om att göra bedömningar av möjliga förändringsalternativ som påverkar 

frekvens och konsekvens och hur dessa förhåller sig till kommunens 

ambitionsnivå och kostnader och nytta av alternativen. I ISO-standarden om 

riskhantering, som kan tjäna som inspiration i arbetet, benämns detta steg beslut25. 

Det kan innebära att: 

 överväga olika åtgärdsalternativ 

 utföra ytterligare analyser för att bättre förstå risken 

 upprätthålla befintliga åtgärder för att hantera risker och möjligheter 

 ompröva målen/ambitionsnivå. 

 inte gå vidare 

Riskvärderingen knyter ihop kommunens riskanalys och slutsatserna från denna 

med de mål som visar vad kommunen ska uppnå och vilket skydd medborgaren 

ska ha. 

För ytterligare information och stöd i arbetet med jämförelser och värdering av 

risker se tidigare utgiven ”Vägledning kommunala handlingsprogram”26 

Exempelskrivningar 

Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor bedöms i stort sett uppfylla 

målet om ett tillfredsställande skydd. Vi bedömer att de åtgärder som vidtagits för att förhindra 

brand gett effekt inom allmänna byggnader som skolor och vårdlokaler. Det har inträffat ett 

antal tillbud som stannat i tidigt skede beroende på begränsande förebyggande åtgärder. Vi 

bedömer att verksamheten med inriktning på skolor ständigt behöver fortgå. Bostadsbränder har 

vi ett fortsatt något högre utfall på skador än riksgenomsnittet för. Vi kommer att förbättra 

brandskyddet genom installation av sprinkler på våra vårdboenden för att minska sannolikheten 

för allvarliga konsekvenser, inte minst eftersom antalet som får den vårdformen bedöms öka 

framöver.  

Kommunen har historiskt sett kunnat hantera alla de olyckor som hänt genom kommunala 

räddningsinsatser utan någon brist på resurser. Inom området trafikolyckor klarar vi i huvudsak 

de uppdrag och beslutade tider som avses med undantag gällande Europaväg E99 via Storskog. 

Vi bör utveckla möjligheten till snabbare förstainsats inom detta område för att kunna påbörja 

identifierade nyckeluppgifter vid räddningsinsatserna.  

_____________________________________________________________ 
 
24 http://ida.msb.se  
25 Enligt SS-ISO 31000:2018 om riskhantering 
26 MSB. 2011. Vägledning kommunala handlingsprogram. MSB246 - april 2011. 
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Mål  

Utgångspunkter  
I ”portalparagrafen” 1 kap. 1 § i LSO framgår att det i kommunen ska finnas ett 

tillfredsställande och likvärdigt skydd som ska beakta lokala förhållanden som 

finns i kommunen. I propositionen27 inför LSO år 2003 angavs att målsättningen 

för samhällets räddningstjänst bör uttryckas som ett övergripande och nationellt 

mål om att, det i hela landet skall upprätthållas ett, med hänsyn till de lokala 

förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor med avseende på 

människors liv och hälsa samt på egendom och miljön.  

Det nationella målet för den förebyggande verksamheten i 1 kap. 3 a § LSO 

innebär att verksamheten ska planeras, organiseras och utföras så att den effektivt 

bidrar till att förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra 

olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra dödsfall och allvarliga skador. 

Kommunens förebyggande arbete bör ge god effekt och vara kostnadseffektivt.28 

År 2010 antog MSB på regeringens uppdrag en nationell strategi för hur 

brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda.29 Den vision som formulerades 

innebar att  

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.  

Det nationella målet för räddningstjänst som finns i 1 kap. 3§ LSO innebär att de 

räddningsinsatser kommunen ska genomföra ska organiseras och planeras på 

sådant sätt att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt. Snabbhet har betydelse för en effektiv räddningstjänst och bör 

därför betonas30, vilket fångas i föreskrifternas del om förmåga till räddningsinsats. 

Kommunens verksamhetsmål 
Som komplement till de nationella målen ska kommunerna i sina 

handlingsprogram ange de lokala mål (s.k. ”verksamhetsmål”) som bedöms 

nödvändiga för att nå de nationella målen utifrån den lokala riskbilden.31 De lokala 

verksamhetsmålen bör formuleras som övergripande mål och ska ange vilken 

effekt kommunen vill uppnå med sin verksamhet.  

De lokala verksamhetsmålen bör vara möjliga att följa upp och ska sträva mot att 

uppfylla de nationella målen. Om målen inte är mätbara bör kommunen koppla 

indikatorer eller liknande till målen för att göra det möjligt att följa läget. Således 

_____________________________________________________________ 
 
27 Prop. 2002/03:119 
28 Prop. 2019/20:176 
29 MSB. 2009. En nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda, Dnr2009-14343 
30 Prop.2002/03:119 
31 Prop.2002/03:119 
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skapas en röd tråd. I detta bör även visionen kopplad till den nationella strategin 

enligt ovan beaktas. 

Målen bör formuleras utifrån medborgarens perspektiv och ange vilken effekt eller 

vilket resultat som eftersträvas och hur medborgarnas skydd ska förbättras eller 

vidmakthållas, exempelvis om att reducera antalet eldstadsrelaterade bränder eller 

inom vilken tid en räddningsinsats kan påbörjas, vilka åtgärder som kan 

genomföras och vilken effekt åtgärderna har. Det kan också vara så att kommunen 

vid en viss olyckstyp har som mål att inom en viss tid från framkomst bryta den 

negativa händelseutvecklingen på olycksplatsen. 

Till de lokala verksamhetsmålen i handlingsprogrammen som är av mer långsiktig 

och övergripande karaktär kan det vara lämpligt att formulera mer preciserade 

åtgärder, exempelvis i underliggande dokument om de inte bedömts ha politiskt 

intresse utan snarare vara förvaltningsinriktade.  Det kan exempelvis röra sig om 

särskilda inriktningar av utbildning och övning av egen personal eller inköp av 

särskild utrustning. Dessa åtgärder kan ha ett tydligt fokus mot att uppnå de lokala 

verksamhetsmålen.  Dessa åtgärder har vanligtvis en kortare tidshorisont än de 

lokala verksamhetsmålen och det är således lämpligt att dessa planeras, hanteras 

och följs upp inom ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen.  

För att genomföra åtgärderna kan det vara nödvändigt att samverka inom och 

mellan kommuner eller med andra aktör och tillföras resurser. 

Exempelskrivningar 

Den största utmaningen i verksamheten är att upprätthålla nuvarande nivå på verksamheten 

samtidigt som vi hela tiden måste vara vaksamma på att gradvis anpassa verksamheten efter nya 

förutsättningar och risker. För att klara detta behöver vi satsa på kontinuerlig fortbildning av 

vår personal och ha en god övningsverksamhet som utgår från de behov som finns. Ett viktigt 

ingångsvärde i strävan mot gradvis utveckling och anpassning är att lära från de 

räddningsinsatser som genomförs framförallt från kommunens egna men även genom att ta del av 

erfarenheter från insatser på andra håll i landet. Vi har upprättat en kvalitetssäkringsmodell 

enligt xx som omfattar hela verksamheten och bidrar till att förmågan alltid upprätthålls.  

Kommunen ser dock behov av särskilt riktade målsättningar där skyddet för de som bor och 

vistas behöver öka. De fem särskilda målsättningar kommunen beslutat om är att 

 Minska antalet bränder och skador till följd av bränder i bostäder och fritidshus där 

människor med vårdbehov vistas 

 Minska antalet trafikolyckor och allvarliga skador till följd av trafikolyckor inom 

kommunens vägnät. 

 Minska tiden till första insats i kommunens glest befolkade delar genom att skapa en 

snabb insats med förstinsatsperson gällande området Finbo.  
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Förebyggande - förmåga 
och verksamhet  

Utgångspunkter 

Av förarbetena till förändringarna i lagstiftningen32 framgår att avsikten med att 

införa ett nationellt mål även för den förebyggande verksamheten var dels att 

likställa den med räddningstjänstverksamheten, dels att ge en tydligare nationell 

inriktning för den förebyggande verksamheten.  

Inriktningen är att de åtgärder som vidtas ska vara effektiva och ha god effekt på 

skadeutfallet samtidigt som de ska vara kostnadseffektiva. En tydlig inriktning som 

framförs är att cirka 80 procent av de som avlider i bränder gör det i sin bostad 

och att det bland dessa finns en kraftig överrepresentation av vissa grupper i 

befolkningen. Åtgärder bör därför vidtas för att minska antalet bostadsbränder 

och antalet skadade och avlidna till följd av dessa.  

Vidare finns även behov av att säkerställa att skyddet i de byggnader och 

anläggningar där riskerna för allvarliga konsekvenser är särskilt stora uppfyller 

samhällets krav. Avseende den förebyggande del i kommunens ansvar som pekas 

ut i 3 kap 4§ LSO där kommunen ges möjlighet att överlåta utförandet till privat 

entreprenör ska kommunen beskriva detta på en övergripande nivå i 

handlingsprogrammen. Verksamhetens omfattning behöver framgå och 

hänvisningar till underliggande styrdokument där verksamheten beskrivs mer 

ingående är lämpligt. Kommunen har, oavsett om utförandet sker av privat 

entreprenör eller inte, ansvaret och ska som en del i detta kunna följa upp 

utförandet av verksamheten. 

De lokala verksamhetsmålen för den förebyggande verksamheten bör således ta 

sin utgångspunkt i denna inriktning. vilket också ger vägledning kring hur 

verksamheten ska dimensioneras, prioriteras och utformas. 

Kommunens beskrivning av det förebyggande arbetet bör göras på en 

övergripande nivå i handlingsprogrammen. Handlingsprogrammens syfte bör 

framförallt vara att fungera som kommunens strategiska styrdokument där den 

politiska nivån långsiktigt anger färdriktningen och ramarna för verksamheten. 

Mot den bakgrunden bör det vara ett lättöverskådligt dokument befriat från allt 

för mycket detaljer. Däremot kan det vara nödvändigt att det finns en mer 

detaljerad styrning och planering av kommunernas verksamhet, som underlag till 

den övergripande beskrivningen. Framförallt kan det behövas för verksamhetens 

eget behov på kort sikt men det kan även vara nödvändigt att kunna redogöra för 

dessa delar när staten genomför en tillsyn av kommunens skyldigheter.  

_____________________________________________________________ 
 
32 Prop.2019/20:176 
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Tillsyn 
I handlingsprogrammen ska kommunens övergripande planering och inriktning 

för de uppgifter som avser kommunens tillsyn över den enskildes skyldigheter 

enligt LSO 2 kap. 2 och 4 §§ beskrivas. Kontrollen av att den enskilde uppfyller 

sina skyldigheter är en viktig del av kommunens förebyggande arbete. 33 ”Den 

enskilde” kan vara både en juridisk och en fysisk person och syfta på en ägare, 

nyttjare, verksamhetsutövare eller privatperson. Det innebär att kommunen 

genom sin tillsyn bör ha kontroll på riskerna och att skyddet i särskilt utpekade 

byggnader och anläggningar håller en betryggande säkerhetsnivå och vid behov 

ställa krav på att åtgärder vidtas när säkerhetsnivån inte uppfylls. Skyldigheterna 

gäller för ägare eller för de som nyttjar vissa byggnader eller anläggningar. 

Skyldigheterna avser att vidta åtgärder för att begränsa bränder och skador till följd 

av bränder. Det kan även avse skyldigheter att hålla livräddningsutrustning vid 

hamnar, kajer och badplatser samt utrustning för evakuering av människor från 

liftar vid skidanläggningar. 

Vid anläggningar där själva verksamheten innebär en risk för skador på människor 

och miljö finns en skyldighet enligt 2 kap. 4§ LSO för verksamhetsutövaren att i 

skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal eller egendom och i 

övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. 

Exempel på sådana anläggningar är viss industriell verksamhet, flygplatser och 

dammanläggningar.  

I MSB:s föreskrift (MSBFS 2021:XX) om kommunal tillsyn finns närmare 

reglering för hur tillsynsverksamheten ska planeras och utföras. En mer detaljerad 

beskrivning av tillsynsverksamheten kan med fördel göras i planeringsdokument 

som exempelvis tillsynsplaner.  

Exempelskrivningar 

Räddningstjänstförvaltningen i kommunen ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes 

skyldigheter i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att utföra tillsyn är 

räddningschef eller dennes delegerade utsedda medarbetare. Myndighetsbeslut får fattas av 

räddningschef, ställföreträdande räddningschef samt enhetschef för den förebyggande verksamheten 

där tillsynen är sorterad. Kommunen ställer höga krav på att de som arbetar som 

tillsynsförrättare har kompetens kring byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, farlig 

verksamhet och relevant lagstiftning för att denne ska kunna motivera och förklara upptäckta 

brister och beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt för den enskilde som blir föremål för en 

tillsyn. Närmare beskrivning av resurser och kompetens för verksamheten återfinns i avsnitt XX 

och utförlig beskrivning av hur beslutsfattandet sker återfinns i räddningstjänstens 

delegationsordning. 

Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa 

att de verksamheter som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra 

_____________________________________________________________ 
 
33 MSB. 2016. Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Publikationsnr MSB474 - reviderad mars 
2016 
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effektiva inledande åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen. 

Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och anläggningar 

lever upp till kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt brandskydd och 

organisatoriskt brandskydd.  

Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa brandskyddet på sådana 

byggnader och anläggningar där en eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende 

människors liv, hälsa, egendom och miljö. Utöver de byggnader och anläggningar som återfinns i 

MSB:s föreskrifter ska tillsyn göras där stora risker föreligger, exempelvis vid flerbostadshus där 

det bedöms finnas behov av att stärka brandskyddet.  Industrier är ett exempel på objekt som 

behöver bedömas utifrån den verksamhet som bedrivs och vilka konsekvenser en brand eller 

annan olycka i den aktuella byggnaden eller anläggningen skulle kunna medföra. Tillsyn av 

anläggningar som beslutats omfattas av skyldigheterna i LSO 2 kap. 4 § ska genomföras minst 

vart tredje år. Hur ofta tillsyn av den enskildes skyldigheter ska genomföras ska bero på typen 

av objekt och erfarenhet från tidigare tillsyn. Erfarenheter från räddningsinsatser är också ett 

viktigt urvalskriterium för tillsyn och det ska läggas ett särskilt fokus på att få denna 

erfarenhetsåterföring mellan den operativa verksamheten och den förebyggande för att öka skyddet 

i vår kommun.  

Stöd till den enskilde 
Grundläggande i lagstiftningen är att det är en enskilde som själv har det primära 
ansvaret för att skydda sitt liv, hälsa och sin egendom samt att inte orsaka olyckor.  
Således är det i första hand den enskilde som själv ska vidta och bekosta åtgärder 

för att förhindra olyckor och begränsa konsekvenserna av de olyckor som 

inträffar. Räddningstjänsten i kommunen har endast skyldighet att ingripa när den 

enskilde inte kan hantera den uppkomna situationen. Den enskilde utgör därför 

grunden för samhällets förmåga att förebygga olyckor och minska konsekvensen 

av de olyckor som ändå inträffar.  

För att den enskilde ska förstå och ta sitt egenansvar har kommunen genom LSO 

3 kap. 2§ en skyldighet att genom rådgivning, information och utbildning 

underlätta för den enskilde att fullgöra denna skyldighet. Rådgivning till den 

enskilde ska dessutom utgöra ett viktigt komplement till den tillsyn kommunen 

genomför. Kommunen ska därför i sitt handlingsprogram på en övergripande nivå 

beskriva inriktningen och planeringen för arbetet med att underlätta för den 

enskilde att fullgöra sina skyldigheter.   

Här är det av stor vikt att beakta regeringens inriktning till det nationella målet. 

Regeringen pekar på att de åtgärder som vidtas ska ha effekt samtidigt som de ska 

vara kostnadseffektiva. Vidare anför de att bostadsbränder är ett prioriterat 

område och att just rådgivning och information till boende och fastighetsägare bör 

vara en prioriterad uppgift. Åtgärder bör vidtas för att minska antalet 

bostadsbränder samt antalet omkomna och skadade till följd av bränder.34  

Personer med olika former av funktionshinder är kraftigt överrepresenterade i 

_____________________________________________________________ 
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dödsbrandstatistiken. Det framstår därför som särskilt effektivt att utföra åtgärder 

som är särskilt anpassade för riskutsatta individer. För att nå dessa personer med 

information och andra åtgärder kan det finnas ett behov av att samverka med 

andra nämnder och förvaltningar inom kommunerna samt olika föreningar och 

anhöriga.35 

Exempelskrivningar 

Intentionen i lagstiftningen är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera sina 

risker. Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv hantera sina 

risker. Detta görs genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande 

åtgärder samt att medvetandegöra om riskerna. Viktiga målgrupper för det arbetet är 

fastighetsägare, barn- och skolungdomar samt kommunens anställda. 

Som underlag för arbetet har räddningstjänstförvaltningen upprättat en informations- och 

evenemangsplan för att strategiskt kunna planera för i vilka sammanhang kommunen ska delta 

och informera den enskilde. I planen framgår hur räddningstjänstförvaltningen ska nå mål X 

och Y om förebyggande verksamhet. Se ärendenr X för mer detaljer.  

Rengöring och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är en del av kommunens 

brandförebyggande verksamhet. I LSO 3 kap. 4§ framgår att kommunen har 

ansvar för att fasta förbränningsanordningar samt imkanaler i storkök och 

restauranger rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt. I 

handlingsprogrammen bör kommunen beskriva hur verksamheten organiseras och 

hanteras exempelvis om kommunen valt att avtala med en privat entreprenör om 

utförandet eller om kommunen själv valt att genomföra hela eller delar av 

verksamheten.  

Vilka objekt som omfattas av kraven på sotning och brandskyddskontroll samt hur 

omfattande brandskyddskontrollen ska vara och hur ofta den ska utföras regleras i 

MSB:s föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6). Enligt 3 kap. 1§ FSO ska 

kommunen meddela föreskrifter om hur ofta rengöring ska ske. Enligt 3 kap. 6§ 

LSO får avgift tas ut. 

Detta innebär att det i kommunens handlingsprogram på övergripande nivå ska 

finnas beskrivet omfattningen av verksamheten.  Detaljer om antal sotningspliktiga 

och brandskyddskontrollpliktiga objekt som finns i respektive fristkategori bör 

finnas i underliggande dokument, där även vilka behov av resurser som krävs för 

att kunna utföra kommunens uppdrag i enlighet med föreskrivna frister för 

verksamheten bör framgå. 

Kommunen har dessutom möjlighet att medge att en fastighetsägare själv får 

utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett krav för 
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35 MSB. 2015. Att kommunicera brandskydd: vägledning för riktade kommunikationsinsatser. Publikationsnr 
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att kommunen ska medge s.k. egensotning är att uppgiften kan utföras på ett ur 

brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att medge egensotning är 

ingen uppgift kommunen kan överlåta till en privat entreprenör, utan denna fråga 

måste hanteras av kommunen. Det kan vara lämpligt att i handlingsprogrammen 

på en övergripande nivå beskriva hur kommunen avser att hantera egensotningen 

eller egensotningsprocessen, så att den genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt 

betryggande sätt samt rättssäkert och enkelt. Det kan innebära att på en 

övergripande nivå ange vilka kriterier kommunen satt upp för att medge 

egensotning eller att hänvisa till ett underliggande styrdokument som finns för 

denna uppgift.  

 

Exempelskrivningar 

Kommunens ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar och att dessa 

kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) är delegerat till 

räddningstjänstförvaltningen i kommunen. På uppdrag av räddningstjänstförvaltningen utförs 

rengöring och brandskyddskontroll av två privata aktörer som innehar varsitt distrikt i 

kommunen. Kommunen har under året upphandlat en ny skorstensfejarmästare för det norra 

distriktet. Det nya avtalet gäller fram till 31 mars 2022 vilket är en anpassning till det södra 

distriktet vars långvariga avtal går ut samma datum.  Innan dess ska en utredning genomföras 

för att se om rengöring och brandskyddskontroll ska bedrivas helt eller delvis i kommunal regi 

alternativt fortsätta ske i entreprenadform och med vilka avtalstider. Det norra distriktet 

omfattar ett resursbehov av (x) brandskyddskontrollanter och (y) sotare. Detta finns utförligare 

beskrivet i kommunens rapport med diarienr 20xx-12xx. Det södra omfattar ett behov av (x) 

brandskyddskontrollanter och (y) sotare. Detta finns utförligare beskrivet i kommunens rapport 

med diarienr 19xx-1xx4.   

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att ha behörighet att utföra 

dessa har beslutats och meddelats genom MSBFS 2014:6. Kommunen har beslutat om frister 

för rengöring och med stöd av MSBFS 2014:6 har kommunen beslutat att ändra intervall för 

några enstaka anläggningar. Räddningstjänstförvaltningen ska årligen följa upp att sotning och 

brandskyddskontroll sker i enlighet med de beslutade fristerna.  

Räddningstjänstförvaltningen strävar efter att underlätta egensotning för den enskilde genom att 

på kommunens hemsida ge information och vägledning. Bland annat genom att instruktivt steg-

för-steg visa hur en anmälan om egensotning går till och möjliggjort att ansöka via kommunens e-

tjänst eller via blankett samt tagit fram en guide för egensotning.  

Övriga förebyggande åtgärder  
Ett verktyg för att undvika onödiga bränder i skog och mark är möjligheten för 

länsstyrelser och kommuner att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. 

Föreskriftsrätten är kopplad till en straffrättslig påföljd varför det är särskilt viktigt 

att föreskrifter från länsstyrelser och kommuner är tydligt utformade och att 

eldningsförbud endast meddelas då det är absolut nödvändigt och förbudet 

innehåller åtgärder som verkligen har effekt. Eftersom både kommunen och 
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länsstyrelsen har rätten att utfärda föreskrifter och att rätten att utfärda föreskrifter 

om eldningsförbud inte kan överlåtas till ett kommunalförbund utan måste antas 

av primärkommun är det viktigt att det primärkommuner, kommunalförbund och 

länsstyrelser samverkar i dessa frågor så att endast en föreskrift gäller för ett visst 

geografiskt område.36 Hur kommunen organiserat och samverkar kring arbetet 

med eldningsförbud bör därför beskrivas under detta avsnitt i 

handlingsprogrammen. Själva ansvarsfördelning kan inkluderas i kapitel Styrning 

av skydd mot olyckor. 

Inom flera områden är inte räddningstjänsten beslutande myndighet utan fungerar 

som expertfunktion inom framförallt brand men har även en viktig roll att vara 

behjälplig i frågor kring risker och att förebygga andra olyckor för att stödja andra 

kommunala förvaltningar och andra myndigheter i deras beslut.  

Risken för en brand och konsekvenserna av en brand kan många gånger påverkas 

av situationen i samhället i stort såsom demografi, stadsplanering och 

socioekonomiska faktorer. Intentionerna i LSO är en tydlig uppmaning till 

kommunen att främja samverkan med olika aktörer och ta initiativ till samarbete 

inom det olycks- och skadeförebyggande arbetet. Uppmaningen baseras på att 

samverkan är en förutsättning för en effektiv förebyggande verksamhet. Tanken är 

att den förvaltning i kommunen som ansvar för det brandförebyggande arbetet 

och räddningstjänsten utifrån sina kunskaper och erfarenheter om risker för 

olyckor i kommunen ska bidra med detta inom andra områden där det kan vara 

aktuellt.  Avgränsningen är att det bör röra sig om sådana olyckor som föranleder 

räddningsinsatser. Det rör sig bland annat om samverkan med aktörer inom 

områden som styrs av annan lagstiftning. Det kan exempelvis röra sig om 

trafiksäkerhet, plan- och byggsektorn, miljö, folkhälsa, civilt försvar och 

brottsförebyggande. Exempelvis har plan- och byggverksamheten en viktig roll 

beroende på att kommunens förmåga vid räddningsinsats kan ha betydelse för 

beviljade bygglov och att nya objekt för tillsyn och insatsplanering kan fångas upp 

den vägen. Arbetet med kommunens översiktsplan ska beakta olycksrisker som 

översvämning, ras- och skred etc. Ytterligare exempel på samverkan inom 

kommunen kan vara att den förvaltning som ansvarar för brandsäkerhet 

samverkar med den förvaltning i kommunen som ansvarar för vård- och omsorg 

kring de grupper i befolkningen som bedöms vara särskilt riskutsatta för brand 

och kring vilka åtgärder som kan vara mest effektiva för att skydda dessa mot 

risker vid brand.  

I handlingsprogrammen bör det därför framgå på vilket sätt kommunen stödjer 

och är sakkunnig i brandsäkerhetsfrågor mot andra förvaltningar och myndigheter. 

Det bör även framgå inom vilka andra områden räddningstjänstförvaltningen 

agerar som sakkunnig inom risk och olycksförebyggande frågor mot andra 

kommunala förvaltningar och myndigheter. Handlingsprogrammen bör också 

_____________________________________________________________ 
 
36 MSB. 2019. Vägledning om eldningsförbud. MSB1390 - maj 2019. 
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innehålla en beskrivning av vilka eventuella egna initiativ till samverkan med andra 

aktörer som tagits för att främja det olycksförebyggande arbetet i kommunen. 

Ett område som har kopplingar till LSO och brandsäkerhet är lagen om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE). Räddningstjänstorganisationen i 

kommunen är många gånger ålagda att ansvara för kommunens uppgifter inom 

detta område och kommunens arbete med dessa frågor kan därför beskrivas under 

denna punkt på en sammanfattande nivå. 

Exempelskrivningar 

Inom kommunen stödjer räddningstjänstförvaltningen berörda förvaltningar i ärenden enligt PBL 

(2010:900). Det innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av 

byggprocessen. Det handlar också om att i kommunens planprocesser beakta risker som ras- och 

skred, översvämning, avstånd till olika former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant som 

kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser som behov av fordon för 

livräddning på hög höjd, brandposter och behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon.  

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår 

räddningstjänstförvaltningen miljö-och hälsoskyddsförvaltningen i frågor om lokalerna är 

anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i ansökan. 

Räddningstjänstförvaltningen är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet 

vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang 

eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt 

tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och 

pensionatsrörelse. 

Räddningstjänstförvaltningen bistår också Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller 

ombyggnation av vägar, järnvägar där man beaktar saker som:  

 Insatstider  

 risk för ras och skred  

 översvämningsrisk 

 avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde  

Räddningstjänstförvaltningen är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. Miljöbalken.  

Av nationell statistik framgår att det finns särskilt riskutsatta grupper i befolkningen som är 

kraftigt överrepresenterade vid dödsbränder. För att dessa grupper ska ha ett tillräckligt skydd 

mot bränder krävs särskilt anpassade åtgärder. De särskilt riskutsatta grupperna är i hög 

utsträckning brukare av insatser från vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen. Vård- och 

omsorgsnämnden inledde under 2020 ett arbete med att identifiera personer som är särskilt 

riskutsatta för bränder. För att bedöma vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla och 

effektiva samverkar vård- och omsorgsnämnden med räddningstjänstförvaltningen. 
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Räddningstjänst – förmåga 
och verksamhet 
Förutom nedanstående stöd finns även en rapport framtagen om förmåga, som 

heter ”Fördjupning till handbok: Förmåga till räddningsinsats” [under framtagande 

men utkast finns här]. 

Utgångspunkter 
Räddningstjänsten i kommunen ska planeras och dimensioneras så att det finns 

förmåga att hantera de olyckor som finns inom kommunens geografiska område. 

Varje år inträffar över 100 000 olyckor som är att anse som räddningstjänst. 

Risken för olyckor skiljer sig åt mellan kommuner och inom olika områden inom 

en kommun. Kommunen behöver därför anpassa sin verksamhet till variationen i 

riskbilden. Långa insatstider, stor andel människor med vårdbehov, industri med 

farlig verksamhet är variationer som kan behöva beaktas för ett likvärdigt skydd. 

Se vidare resonemang i kapitel Värdering. 

Förmåga till räddningsinsats återfinns i 13-14 § i föreskrifterna och fokuserar 

på möjligheten att åstadkomma effekter, såsom tidigare har nämnts i kapitel Risk, 

förmåga och effekter. Förmåga till räddningsinsats är således inte enbart en 

resursbeskrivning, utan det handlar om fler parametrar, se 13 – 14 § som ska 

beskrivas. I 3 kap 8 § LSO anges att resurserna ska beskrivas som en del av 

förmågan. I den övergripande beskrivningen ska tillgång till resurser beskrivas, och 

hur snabbt dessa resurser kan påbörja att påverka händelseförloppet/skapa effekt 

inom kommunens geografiska område. Resurserna ska beskrivas för förhållanden i 

fredstid såväl som för höjd beredskap. I efterföljande delkapitel ska förmågan per 

olyckstyp beskrivas, och där läggs fokus istället på vad som kan åstadkommas med 

nämnda resurser och övriga förutsättningar. Fokus i beskrivningarna ska vara på 

effekter.  

För att hantera vissa olyckor finns behov av specialresurser. Tillgång till 

specialresurser kan säkras genom att kommunen skaffar dem själva eller genom 

samverkan med andra kommuner och i vissa fall genom avtal med andra aktörer.  

Med räddningsresurs avses här en eller flera personer med organisatorisk sam-

hörighet som ingår i kommunens organisation för räddningstjänst, med tillhörande 

materiella resurser såsom fordon och annan utrustning, med uppgift att genom-

föra räddningsinsatser, alternativt då resurser som kommer från en annan 

kommun. Exempel på räddningsresurser kan vara en grupp som utgår från samma 

brandstation, första insatspersoner, räddningsvärn och ledningsresurser. Som 

specialresurser avses sådana resurser som normalt inte ses som en allmänt 

förekommande resurs för kommunen, utan som enbart finns i begränsad 

omfattning lokalt eller i vissa fall även regionalt.  Exempel på specialresurser kan 

vara kemskyddsmateriel, materiel för tung räddning, vattendykare etc.  

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/forandringar-i-lagen-om-skydd-mot-olyckor-lsony-sida/foreskrifter-om-handlingsprogram/
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Viss överlappning kan komma att ske i detta kapitel med resursbeskrivningen 

enligt 16 – 17 §§ i föreskrifterna om ledning samt samtidiga och omfattande 

räddningsinsatser. Kommunerna kan välja hur den överlappningen bäst kan 

hanteras. 

Övergripande beskrivning 

Tillgång till egna resurser 

Kommunen ska i sitt handlingsprogram ge en översiktlig beskrivning av vilka 

resurser i form av personal och utrustning som finns i den egna organisationen. 

Hur resurserna ska redovisas anges inte i föreskrifterna. Men för att den politiska 

nivån i kommunen ska ha ett bra beslutsunderlag bör kommunen, enligt de 

allmänna råden, redovisa vilka räddningsresurser som finns i kommunen och var 

de har sin huvudsakliga placering. Detta gäller även specialresurser inklusive 

eventuell specialkompetens.  

Eftersom tiden till påbörjad insats är av stor vikt för förmågan bör den 

huvudsakliga platsen där resursen utgår från uppges. Därutöver ska 

anspänningstiden för beredskapssatt personal anges. Vad avser icke-beredskapssatt 

personal som värn bör geografisk utgångspunkt anges för värnet och vilka 

huvudsakliga arbetsuppgifter det förväntas bidra med. 

Med egen organisation avses förutom egna anställda även personal i de räddnings-

värn som ingår som en del i kommunens organisation för räddningstjänst.  

Förmågan till räddningsinsatser beror till stor del av den kunskap som personalen 

har och den material som används. Det är därför viktigt att på lämpligt sätt 

beskriva de kompetenser och material som behövs för att hantera olika olyckor 

samt hur denna förmåga upprätthålls över tid genom ett systematiskt kvalitets-

säkringsarbete. 

Som en del av resurserna ska brandvattenförsörjningen beskrivas. Det anges i 

förarbetet37 till LSO att en sådan beskrivning ska ingå i handlingsprogrammen. 

Hur försörjningen är ordnad ska beskrivas i detta kapitel medan ev. 

ansvarsfördelning ska beskrivas i kapitlet Styrning av skydd mot olyckor.  

Exempelskrivningar 

Under dygnets alla timmar, året om, upprätthålls beredskap för att kunna hantera de olyckor 

som kan inträffa i kommunen. För räddningsresurser i Storstad med heltidsanställd personal, 

ska första fordon vara på väg mot olycksplats inom 90 sekunder från larm till resurs, 

anspänningstid. På RIB-stationen i Lillsund och Finbo är styrkeledaren en första insatsperson 

med 90 sekunders anspänningstid och övriga personer har 300 sekunder. Räddningsresursen i 

_____________________________________________________________ 
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Ytterby har 480 sekunder som anspänningstid. Se figur 1 för geografisk placering och tabell 1 

för bemanning, anspänningstider och eventuella specialkompetenser samt specialresurser. 

 

Figur 3. Kartbild över kommuns geografiska område med huvudsaklig placering av egna 
räddningsresurser. 

 

Tabell 1. Tillgång till egna resurser - bemanning, anspänningstider och eventuell 
specialkompetens och/eller resurs. 

Geografisk 

utgångspunkt 
Bemanning Anspänningstid 

Kompetens och 

eventuella 

specialresurser 

Småstad 1+1+5 90 sek 

Regional insatsledare 
Höjdfordon,  
Tung räddning 
Större båt  

Lillsund 1+4 90 – 300 sek Styrkeledare som FIP 

Finbo 1+4 90 – 300 sek Styrkeledare som FIP 
Tung räddning 

Ytterby 1+3 480 sek  

Storskog 25 personer Värn Skogsbrand 

 

Tillgång till resurser i samverkan med andra kommuner  

Förmågan att genomföra räddningsinsatser inom kommunens geografiska område 

kan förbättras genom samverkan med andra kommuner. Därför behöver 

kommunen beskriva vilka resurser den säkrat tillgång till genom samverkan. I det 

här fallet avses resurser från annan kommun som bedöms kunna vara snabbare på 

plats inom vissa delar av kommunen än egna resurser samt specialresurser som 
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kan vara regionala. De avtal som gäller vid tiden för beslutet av 

handlingsprogrammen ska listas i bilagan till kommunens handlingsprogram.  

Exempelskrivningar 

Mellan Småstads kommun, Storstads kommun och Inlands kommun finns ett ömsesidigt avtal 

om att vid räddningsinsats ska närmaste räddningsstyrka larmas initialt för kortaste insatstid. 

Avtal med Storstads kommun om stöd med specialistresurs vid mer omfattande och komplicerade 

keminsatser.  

Aktuella avtal i övrigt finns redovisade i bilaga till detta handlingsprogram. 

Tid från att larmet inkommer till att första kommunala 
räddningsresurs når kommunens samtliga delar 

Tiden har en stor påverkan på vilken effekt som kan åstadkommas vid en 

räddningsinsats och hur stora konsekvenserna blir. I handlingsprogrammen är det 

den hjälpsökandes perspektiv som efterfrågas. Enskilda har enligt 2 kap. 1§ LSO 

en skyldighet att varna och tillkalla hjälp. Tidpunkten för ”att larmet inkommer” är 

tidpunkten för när den hjälpsökande påbörjar tillkallandet av hjälp. I normalfallet 

utgörs det av när ett 112-samtal inkommer till SOS alarm AB. I undantagsfall kan 

det vara ett samtal direkt till en brandstation eller att någon söker hjälp på en 

brandstation. Sluttidpunkten är när första räddningsresursen är framme på plats 

hos den hjälpsökande och kan påbörja inledande åtgärder. Då vissa olyckor inte är 

så specifikt platsbundna har dock föreskriftstexten formulerats som att det är tiden 

till att samtliga delar i kommunen nås. Det skulle även kunna vara lämpligt att 

redovisa ett medianvärde på tid från att larmet inkommer till att första kommunala 

räddningsresurs når varje plats. Det kan redovisas som ett värde för hela den 

geografiska ytan eller flera värden om kommunens område delas in delområden. 

Till värdet kan exempelvis en kartbild ytterligare visualisera hur det ser ut.  

Det kan finnas en fördel att beskriva de olika beståndsdelarna i tiden separat för 

att kunna åskådliggöra helheten. Många kommuner har redan en beräknad 

körtidsanalys utifrån behovet av att kunna redovisa insatstider i bygglagstiftningen. 

I handlingsprogrammen kan ett sätt att uppfylla kravet på beskrivningen av 

nämnda tid i föreskrifterna vara att inkludera dels en kartbild med beräknad körtid, 

dels larmhantering och anspänningstider i tabellformat separat. Körtiden kan vara 

enligt normala förutsättningar dagtid inom kommunens geografiska område. Det 

är bra att kontrollera de beräknade körtiderna utifrån inträffade händelser så att 

det inte är för stora skillnader mellan dessa tider.  

En kommun behöver ha kunskap om dessa tider och flera underliggande analyser 

kan vara bra att genomföra, med stöd i fördjupningsdokumentet om förmåga som 

MSB har tagit fram [under framtagande]. En frågeställning är om det finns 

områden där det inträffar en stor andel olyckor men där tiden till ankomst är lång? 

Detta behöver hanteras i kapitlet Värdering samt Mål i handlingsprogrammen. 

Kommunen ska i denna del enligt föreskrifterna inkludera en beskrivning av hur 

kommunen har löst kravet i 6 kap. 10 § LSO om att se till att det finns 



 

40 REMISSUTGÅVA  

anordningar för alarmering av räddningsorganen. Enligt förarbetet38 till LSO ska 

detta inkluderas i handlingsprogrammen. Det bör även beskrivas hur detta ordnas 

om inte ordinarie larmvägar kan upprätthållas. 

Exempelskrivningar 

Inom Småstadskommun är körtiden inom tätorter mindre än 10 minuter, se rapport x. 

Medianvärdet för tiden då larm inkommer till att första räddningsresurs blir larmad var 2 

minuter under perioden 2019-2020. Anspänningstidens medianvärde understeg uppsatta mål 

enligt tabell 1, tillgång till egna resurser. 64 % av befolkningen har nåtts inom 10 minuter och 

98 % av befolkningen inom 20 minuter. Se figur 4 för visualisering av tid från att larm 

inkommer tills att första räddningsresurs når fram. 

Inga större förändringar i infrastrukturen inom kommunen kommer att ske i närtid varav det är 

troligt att uppgifterna ovan kommer att kvarstå. 

 

Figur 4. Visualisering av tid från att larm inkommer tills att första räddningsresurs 

når fram. 

 

Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade 
åtgärder 

Det är av stor vikt att en räddningsinsats inleds inom godtagbar tid. I de flesta fall 

är det inte kommunens räddningstjänstresurser som befinner sig närmast 

olycksplatsen utan enskilda och andra aktörer. För att sträva mot en utveckling där 

hela samhällets resurser tillvaratas i högre grad kan kommunen låta någon som inte 

är kommunalt anställd genomföra vissa inledande, begränsade åtgärder vid en 

räddningsinsats. Detta ska göras i syfte att med utgångspunkt i de lokala 

_____________________________________________________________ 
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förhållandena bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Denna möjlighet bedöms ha 

särskild effekt i glesbygden där tiden innan en räddningsinsats kan påbörjas är 

längre på grund av stora avstånd till närmaste räddningsresurs.39  

Möjligheten att överlåta åtgärder till annan aktör är på intet sätt avsett att ersätta 

kommunens räddningsinsats. Den kommunala räddningstjänstorganisationen 

ansvarar ändå för räddningsinsatsen och åtgärderna ska vara ett komplement till 

ordinarie räddningsenheters åtgärder.   

För de som utför inledande begränsade åtgärder kan anges geografisk utgångs-

punkt (om så är möjligt, annars ort eller liknande) och vilka huvudsakliga 

arbetsuppgifter de förväntas kunna utföra. Därför bör avtal om inledande och 

begränsade åtgärder i väntan på att räddningsresurser som anländer till olycksplats 

redovisas i bilaga till handlingsprogram.  

Exempelskrivningar 

Som det redan påpekats är tiden till hjälp ofta en kritisk faktor vid olyckor. För att öka för-

mågan till räddningsinsats i områden med lång tid till framkomst för kommunala 

räddningsresurser har kommunen utbildat privatpersoner för att kunna bistå vid olyckor med 

inledande begränsade åtgärder i avvaktan på att kommunens räddningsresurser anländer till 

olycksplatsen. De som utbildats är frivilliga som bor och verkar i dessa områden. Dessa har 

utbildats med syftet att på ett enkelt vis kunna bryta olycksförloppet till dess att 

räddningstjänstresurser och ambulans är på plats. Utbildningen har inriktats mot att kunna 

bistå och medverka till att bryta olycks- eller skadeförloppet vid bränder, trafikolyckor, 

hjärtstopp och drunkning, samt vid samma typer av händelser kunna rapportera en lägesbild till 

ledningscentralen i det tidiga skedet. De är utrustade med reflexväst, första förband, pocketmask, 

handbrandsläckare samt flythjälpmedel.  

Kommunen har utbildat ca trettio personer som ska kunna verka och agera i områdena och 

byarna kring Överby, Strömmingsvik och Djupskog som har förmåga att klara 

nyckeluppgifterna X, Y och Z enligt tabell X för att omedelbart försöka bryta händelseförloppet 

vid olyckor innan räddningsresurser hinner komma till platsen. De har utbildats i 

sambandshantering för larmning och lägesrapportering via sina mobiltelefoner och har 

återkommande övningar med räddningsstyrkan i XX. 

Samverkan med andra aktörer 

Då samverkan är en viktig del för att genomföra räddningsinsatser behöver 

kommunen beskriva sin samverkan. Avtal som säkerställer samverkan och tillgång 

till resurser etc. ska finnas i bilagan Dokumentförteckning. Det kan röra sig om 

avtal och samverkan med grannkommunerna, statliga myndigheter, 

frivilligorganisationer med flera.  

_____________________________________________________________ 
 
39 Prop. 2019/20:176 
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Samverkan berörs även ovan i ”Tillgång till resurser i samverkan med andra 

kommuner”, och hänvisningar mellan kapitlen kan ske om det bedöms lämpligt.  

Exempelskrivningar 

Kommunen har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, såsom 

länsstyrelsen, Regionen, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Polisen, 

Försvarsmakten. Kommunen har också avtal om resurser med de farliga verksamheter i 

kommunen som har lämpliga resurser att tillgå vid räddningsinsatser. I övrigt har kommunen en 

etablerad samverkan med Frivilliga resursgruppen och Småstads orienteringsklubb vid behov av 

frivillig personal vid räddningsinsatser.  

Med de statliga myndigheter finns en fördjupad samverkan angående vattenrelaterade olyckor, 

där samverkansövningar och samverkansutbildningar hålls årligen för att samordna åtgärder vid 

kommunala och statliga räddningsinsatser. JRCC är också en del av dessa övningar. 

Beskrivning per olyckstyp 
Med förmåga till räddningsinsats avses möjligheten att vid en olycka åstadkomma 

effekter genom att positivt påverka utfallet av skador på liv, hälsa, egendom och 

miljö. Förmågan ska enligt 3 kap. 8 § LSO beskrivas för varje typ av olycka som 

kan inträffa i kommunen. Således ska förmågan beskrivas per olyckstyp som anges 

i föreskrifterna inklusive för de olyckstyper som kommunen själva har valt att 

inkludera. I detta avsnitt är det i första hand effekter som kan uppnås som ska 

beskrivas. Utgångspunkt tas i de nyckeluppgifter som är avgörande för att 

räddningsinsatsen ska lyckas åstadkomma effekt. Kommunen kan här välja att 

beskriva varje olyckstyp eller ange detta i en samlad tabell för alla typer av olyckor, 

så länge som föreskrifterna uppfylls. 

För varje olyckstyp som ska beskrivas bör man vid framtagandet således ställa sig 

olika frågor, för att beskriva följande utifrån föreskriften:  

- Vad är målet med insatsen och vilken effekt vill kommunen åstadkomma?  

Vid en byggnadsbrand kan det exempelvis vara att personer som befinner 

sig i byggnaden ska kunna tas ut därifrån och att branden inte ska sprida 

sig utanför startbrandcellen eller till annan byggnad. Vid en trafikolycka 

kan det handla om att säkerställa att inga följdolyckor inträffar och att 

personer som sitter fastklämda tas ut på ett säkert sätt. 

- Vilka nyckeluppgifter är viktiga för få en effekt vid räddningsinsatsen?  

Kommunen ska då beskriva de uppgifter som den bedömer har en 

avgörande betydelse för att få positiv effekt på olyckans omfattning. För 

byggnadsbrand med målet att personer som befinner sig i byggnaden ska 

kunna ta sig ut kan en nyckeluppgift vara livräddning. För att branden inte 

ska sprida sig utanför startbrandcellen kan en nyckeluppgift vara 

trycksättning av angränsande brandceller. Beskrivningen av uppgifterna 

kan om man vill delas upp i olika skeden av insatsen. I MSB:s tidigare 
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förmågebeskrivningsverktyg finns uppgifter40 beskrivet i olika nivåer som 

omfattar förekommande uppgifter. Dessa kan användas som stöd för att 

ta fram nyckeluppgifter.  

 

Nyckeluppgifterna ska inte anges för detaljerat, utan här behöver en 

lämplig upplösningsnivå hittas för att fånga det viktigaste som behöver 

göras för att få effekt vid de olika olyckstyperna. 

Tiden till att räddningsinsats påbörjas redovisas i den övergripande 

beskrivningen. Däremot kan tidsaspekten ha en vägledande roll när 

kommunen ska identifiera nyckeluppgifterna. En vägledande fråga kan 

vara: vilka uppgifter är särskilt viktiga att utföra när vi hanterar händelsen 

utifrån hur lång tid det tar innan första resurs är på plats? 

Nyckeluppgifterna är 1) de särskilt viktiga uppgifter kommunen 

identifierat som genomförs för att snabbt bryta det akuta negativa 

händelseförloppet och 2) de särskilt viktiga uppgifter som genomförs för 

att bryta ”hela” det negativa skadeförloppet kan påbörjas.  

 

Uppgifterna i kategori 1 kan i de flesta fall genomföras av första resurs på 

plats, medan uppgifterna i kategori 2 oftast först kan genomföras när 

ytterligare räddningsresurser är på plats.  

Beskrivningen ska också innehålla särskilda resurser som är nödvändiga för att 

genomföra nyckeluppgifterna. Det kan exempelvis handla om resurser för 

räddningsinsatser mot kemikalier eller för så kallad tung räddning. Hänvisningar 

kan ske till den övergripande beskrivning i de fall det annars riskerar att bli 

överlapp. 

Variationen över kommunens geografiska område ska också beskrivas på lämpligt 

sätt. Det ställs inte motsvarande krav här per olyckstyp på att beskriva tid som 

finns för den övergripande beskrivningen, men tidsaspekterna behöver dock 

belysas då förmågan till räddningsinsats vid de olika olyckstyperna kan variera över 

ytan. 

Exempelskrivningar 

För varje olyckstyp gör en sammanfattning av vilken effekt som kommunen kan 

åstadkomma. Nedan är ett exempelskrivningar för olyckstypen trafikolycka. 

Vid samtliga trafikolyckor ska effekter som att säkra skadeplats (egen och andras säkerhet, 

brand etcetera), stabilisera (fordonet, ”drabbade”), skapa tillträde och evakuera kunna 

genomföras. Övergripande mål är att dessa uppgifter ska kunna genomföras inom hela 

kommunen inom för att patienter ska kunna vara på sjukhus inom 1 timme. Alla personal ska 

ha förmåga att omedelbart kunna säkra mot brand, genomföra akut omhändertagande och 

stabilisera skadeplatsen. Varje räddningsresurs ska kunna genomföra losstagning av personbil. 

_____________________________________________________________ 
 
40 Uppgifter vid räddningsinsatser, dokument sammanställt ur MSB:s förmågebeskrivningsverktyg [planeras 
publiceras på lämpligt ställe på msb.se] 
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Samtliga stationer har utrustning för uppgift XX men utbildningsnivån skiljer sig åt bland 

personalen samt att stationen i Storstad är en regionresurs. Vid olyckor med tung trafik sker 

losstagning i samverkan med räddningsresurs som utgår i Storstad i samverkan x-stad. Detta 

kan genomföras inom 40 minuter inom hela kommunen. 

Som ett alternativ kan kommunen vara något mer utförlig i sin beskrivning genom 

att skapa en tabell som beskriver den effekt eller de uppgifter som varje 

räddningsresurs klarar av utifrån olika nivåer.  

Tabell 2. Exempeltabeller för att beskriva olika nivåer, effekter och uppgifter som olika 
stationer kan ha. 

Förmåga ”Olyckstyp” 

 Småstad Lillsund Finbo Ytterby Storskog 

Nivå 4      

Nivå 3      

Nivå 2      

Nivå 1      

 

 

 

Ledning i räddningstjänsten 
Ledning av insatser är en viktig del av förmågan att genomföra effektiva rädd-

ningsinsatser. Kommunen ska beskriva hur de ordnat sitt ledningssystem. Det 

omfattar både den övergripande ledningen och ledningen av enskilda räddnings-

insatser. Ledningsförmågan har framför allt betydelse när flera samtidiga insatser 

eller omfattande insatser ska hanteras.  

Vilka förmågor som den övergripande ledningen respektive ledningen av 

räddningsinsatser ska ha, det vill säga minst ska ha, framgår av föreskrifter41.  

Beskrivningen bör inte begränsas till endast chefsroller utan även omfatta 

ledningsstöd. Det bör dock påpekas att de resurser som ska ingå i ledning av 

kommunal räddningstjänst omfattas av kraven på anställning i kommun eller 

kommunalförbund.  

Därför ska redovisningen innehålla en beskrivning av vilken tillgång till 

ledningsfunktioner som finns och hur ledningsstrukturen är uppbyggd exempelvis 

styrkeledare, insatsledare, räddningschef i beredskap och tillgång till ledningsstöd. 

_____________________________________________________________ 
 
41 MSB. 2021. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:XX) om ledning av 
kommunal räddningstjänst. [tas fram] 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

  Effekt 4 Effekt 4 

   Effekt 5 

   Effekt 6 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Uppgift 1 Uppgift 1 Uppgift 1 Uppgift 1 

Uppgift 2 Uppgift 2 Uppgift 2 Uppgift 2 

 Uppgift 3 Uppgift 3 Uppgift 3 

  Uppgift 4 Uppgift 4 

   Uppgift 5 

   Uppgift 6 
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Uthålligheten att bedriva ledning inom organisationen bör också redovisas. 

Närmare reglering finns i MSBFS 2021:X.  

Exempelskrivningar 

Angående övergripande ledning: 

Kommunens organisation för räddningstjänst samarbetar med X, Y, Z (sovstad) och W 

beträffande ett gemensamt ledningssystem för räddningstjänst.  

Det gemensamma ledningssystemet har två räddningscentraler som tillsammans ständigt 

upprätthåller en övergripande ledning av räddningstjänsten. Det finns minst ett vakthavande 

befäl, ett ledningsbefäl och tre ledningsoperatörer i tjänst. Placeringen av dessa varierar över tid. 

Vidare finns en vakthavande räddningschef tillgänglig och hen ansvarar inför räddningscheferna 

för det gemensamma ledningssystemet.  

Den övergripande ledningen har teknikstöd för att enkelt kalla in ytterligare personal. Med 

de samarbetande kommunernas resurser bedöms den övergripande ledningen kunna utöka 

bemanningen med åtta personer dygnet runt under sju dygn. Genom samverkansavtal med 

omkringliggande ledningssystem bedöms bemanningen kunna utökas med ytterligare 12 personer 

under 14 dagar.  

Angående ledning av räddningsinsats: 

Kommunens organisation för räddningstjänst har brandbefäl i olika former av beredskap på 

brandstationerna i Storstad, Lillsund, Finbo, Ytterby och Storö. Med dessa kan upp till fem 

mindre räddningsinsatser hanteras samtidigt, förutsatt att några av dessa kan upprätthålla 

beredskap för ytterligare händelser. Tillsammans bedöms de klara att leda en medelstor 

räddningsinsats.  

Genom samarbetet beträffande gemensamt ledningssystem bedöms ytterligare ledningsresurser 

kunna bidra till att tre medelstorax insatser kan ledas samtidigt eller en omfattandey 

räddningsinsats.  

Tiden från det att larmet inkommer till att kommunens resurser för ledning av 

räddningsinsatser kan påbörja ledningsarbete framgår av bild X. Tiden för att få en högre 

ledningskompetens till händelsen är ca 5 minuter i Storstad, 22 minuter i Lillsund, 34 minuter i 

Ytterby, 38 minuter i Finbo och 48 minuter i Storskog.  

Om ytterligare ledningskompetens behövs kan denna fås genom samarbetet om gemensamt 

ledningssystem och kan vara på plats inom ca 120 minuter i 90 % av kommunen.  

Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

Såväl flera samtidiga räddningsinsatser som omfattande räddningsinsatser 

medför vanligen stor påverkan på möjligheterna att genomföra ytterligare 

räddningsinsatser. Då det inte är realistiskt att anta att samma förmåga till 

räddningstjänst ska kunna upprätthållas då resurser redan ianspråktagits bör 

handlingsprogrammen beskriva den lägre förmågan som bedöms som tolerabel 
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under en begränsad tid. Som grund bör en analys av hur ofta samtidiga händelser 

inträffar finnas.  

Det kan göras genom att beskriva inom vilken tid från larm inkommer tills att 

räddningsresurs når varje del av kommunen som kan tolereras under en begränsad 

tid på grund av pågående räddningsinsatser. Det kan också göras genom att visa på 

att vissa specialresurser endast kan nyttjas i en räddningsinsats åt gången och inom 

vilken tid en motsvarande specialresurs kan förväntas bistå från annan kommuns 

organisation för räddningstjänst.  

Beskrivningen kan således vara liknande den som visades på i avsnittet Tid från 

att larmet inkommer till att första kommunala räddningsresurs når kommunens samtliga delar 

men får utgå inifrån antaganden om att det som i ett obelastat läge varit den 

närmaste resursen redan är upptagen och en annan resurs som bedöms realistisk 

och lämplig ska användas för beskrivningarna istället.  

För omfattande räddningsinsatser kan det vara lämpligt att beskriva vilken 

beredskap som inte bör underskridas, och vilka tidsperspektiv som bedöms 

lämpliga att använda vid bedömningarna av åtgärder för att återupprätta 

beredskapen.  

Exempelskrivningar 

Inom Småstads kommun inträffade samtidiga olyckor, som uppfyllde kriterierna i 1 kap. 2 § 
LSO, under perioden 2016-2020 i genomsnitt vid 5 % av larmen. Oftast inträffade olyckorna 
vid en större långvarig händelse.  

Småstads kommun hanterar samtidiga larm på olika sätt utifrån olyckstyp men fortfarande 

utifrån riktlinjen att närmaste resurs ska larmas. Då resurserna placerade på närmaste 

brandstation redan är upptagna larmas resurser från näst närmaste station och så vidare. Vid 

långvariga eller omfattande händelser samverkas med lämplig grannkommun samt kallas extra 

personal in för att upprätthålla beredskap. 

För mindre olyckshändelser som inte kräver så stor mängd resurser men snabbhet kan en 

resurs avvika från den första olyckan för att kunna hantera den andra.  

Räddningstjänst under höjd beredskap  

Utgångspunkter  

Beskrivningar som svarar mot förmåga till räddningsinsats enligt 13-18 §§ ska 

inkluderas under de rubrikerna. I detta kapitel ska beskrivningar enligt 19 § finnas. 

Detta kapitel tjänar dock även som generellt stöd för beskrivningarna för för-

hållandena under höjd beredskap.  

MSB är medvetna om pågående diskussion om kommunens förmåga och upp-

gifter vid höjd beredskap. Vid sidan av reglering och stöd angående kommunala 

handlingsprogram enligt LSO pågår en parallell process där MSB strävar mot att 

stödja kommunernas utveckling inom området. Delarna i handboken kan därför 

komma att uppdateras när inriktning och stöd i övrigt har utvecklats. Avsikten är 
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att föreskrifter och allmänna råd i detta skede ska formuleras så att de inte behöver 

ändras när stöd för hur området ska utvecklas finns framtaget.  

Att på ett effektivt sätt kunna hantera olyckor, extraordinära händelser och svåra 

påfrestningar i fred ger en grundläggande förmåga för att kunna hantera händelser 

under höjd beredskap. Grunden för förmågan att hantera räddningstjänst under 

höjd beredskap skapas främst utifrån förmågan att kunna hantera omfattande 

räddningsinsatser i fred.  

En utvecklad samverkan, i första hand över kommunens olika nämnder och 

förvaltningar såväl som med eventuella kommunalförbund för räddningstjänst, 

med Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Regionen, näringsliv samt exempelvis 

frivillighet behöver vara etablerad i fredstid för att möjliggöra god samverkan 

under höjd beredskap. Kommunen bör samtidigt planera för att kunna tillämpa 

självorganisering och att kunna agera autonomt eller att inom ramen för uppdrags-

taktik tillämpa uppdragsstyrning, utan kontakt med högre ledningsnivå, läns-

styrelsen eller samverkande organisationer.  

Under höjd beredskap är personalen i kommunens organisation för 

räddningstjänst per definition civilförsvarspersonal42. Begreppet civilförsvar 

inbegriper att utföra humanitära uppgifter som syftar till att skydda 

civilbefolkningen mot faror och att hjälpa den civila befolkningen att övervinna de 

direkta följderna av fientliga handlingar43. Civilförsvarsuppgifter för kommunens 

räddningstjänstorganisation omfattar LSO i sin helhet samt de uppgifter som 

tillkommer under höjd beredskap enligt 8 kap. 2 §, LSO.  

Handlingsprogrammens beskrivningar av förhållandena under höjd beredskap bör 

utformas i samråd med länsstyrelsen. Handlingsprogrammen bör i tillämpliga delar 

innehålla en beskrivning av länsstyrelsens inriktning för kommunen med avseende 

på bedömda hot eller risker under höjd beredskap.  

Kommunen bör med utgångspunkt från länsstyrelsens hotbildsbedömning 

analysera och värdera de hot och risker som har betydelse vid höjd beredskap i 

syfte att kunna fastställa mål och beskriva förmågebehov, till exempel resursbehov, 

för räddningstjänst under höjd beredskap.  

Kommunen bör i tillämpliga delar göra motsvarande beskrivningar för höjd 

beredskap som för fredstid, det vill säga beskriva sin lokala riskbild under höjd 

beredskap, sin värdering av risker, sina mål för räddningstjänst under höjd 

beredskap samt sin förmåga och verksamhet för att kunna bedriva räddningstjänst 

under höjd beredskap. Utöver detta behöver kommunen även beskriva 

hanteringen av de tillkommande uppgifter som anges för kommunens organisation 

för räddningstjänst i 8 kap. 2 § LSO, se mer i nästa delkapitel.  

Beskrivningarna för höjd beredskap (såväl som de fredstida förhållandena) 

behöver ta hänsyn till reglering om offentlighet och sekretess, till exempel 

_____________________________________________________________ 
 
42 6 § Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) 
43 Regeringen. 2010. Svensk manual i humanitär rätt, bilaga. SOU 2010:72, bilaga 7, punkt 339, s. 69. 
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försvarssekretess i 15 kap 2 § lagen om offentlighet och sekretess (OSL). 

Kommunen kan antingen beskriva förhållandena på ett sådant sätt att inget 

innehåll behöver sekretessbeläggas (och istället ha sekretessbelagd information i 

andra dokument, som då bör nämnas i handlingsprogrammens bilaga 

Dokumentförteckning), eller så beskrivs sådana förhållanden och kommunen 

hanterar informationen i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). MSB har 

inte föreskriftsrätt och är inte heller ansvarig myndighet gällande 

Säkerhetsskyddslagen, Säkerhetspolisen har stödmaterial på sin hemsida.  

Uppgifter enligt 8 kap. 2 § LSO  

Kommunen ska beskriva sin förmåga att utföra varje uppgift som åligger 

kommunen enligt 8 kap. 2 § LSO. Förmågan kan variera över kommunens 

geografiska område, vilket ska beskrivas på lämpligt sätt utan att bli för detaljerat. 

Beskrivningen ska innehålla vilka särskilda resurser som behövs för att utföra 

uppgifterna och den organisation som krävs. Det handlar således om resurser, 

organisering och förmåga i denna paragraf. Beskrivningen bör utgå från de 

fredstida förhållandena. Det innebär att förmågan att hantera räddningstjänst 

under höjd beredskap ska utgå från förmågan att kunna hantera omfattande 

räddningsinsatser i fred. Liksom för tidigare beskrivningar handlar detta om egna 

likaväl som samverkande organisationers personella och materiella resurser. De 

personella resursernas särskilda kompetens som behövs för att utföra uppgifterna 

bör ingå i beskrivningen. 

Exempelskrivningar  

Generella 

Skrivningar om förhållandena under höjd beredskap ska göras sida vid sida med 

beskrivningarna under fredstid. Här nedan ges exempel på skrivningar som 

inspiration till dessa. Två exempelskrivningar inkluderas för olika långt gången 

planering.  

Inledningsvis i planeringen 
Beskrivningen av kommunens förmåga under höjd beredskap ska utformas i samråd med 

länsstyrelsen. De ingångsvärden som är nödvändiga för att mer detaljerat beskriva den hotbild 

som kommunen ska kunna hantera vid ett väpnat angrepp är under utveckling. I avvaktan på 

länsstyrelsens inriktning fortsätter planeringen av kommunens räddningstjänst enligt nu gällande 

kommunöverenskommelse för civilt försvar. Detta innefattar fortsatt arbete med krigsplacering av 

personal i kommunens räddningstjänst, kompetenshöjning samt säkerhetshöjande åtgärder.  

I ett senare skede 
Kommunens räddningstjänstorganisation har planerat för att självständigt kunna upprätthålla 

sin verksamhet under en period av fyra veckor, och i samverkan med primärkommunen, för att 

kunna upprätthålla verksamheten i ytterligare två månader. Planeringen för detta omfattar 

bland annat personal-, livsmedels- och drivmedelsförsörjning. 

Kommunens räddningstjänstorganisation har planerat för räddningsinsatser mot samhällsviktig 

verksamhet under höjd beredskap och för verksamhet som rör befolkningsskyddsåtgärder. 
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Kommunens räddningstjänst har en planering för särskilda insatsåtgärder vid respektive 

prioriterad samhällsviktig verksamhet. I detta ingår även säkerställande av 

brandvattenförsörjning då ordinarie brandpostnät kan slås ut, vilket planeras hanteras med 

utökade materiella resurser.  

Kommunens räddningstjänst har planerat för att i inledningsskedet av ett väpnat angrepp kunna 

hantera händelser under höjd beredskap enligt samma principer som vid stora 

samhällsstörningar. Under höjd beredskap planeras ordinarie personalstyrka om till tvåskift 

samt förstärks med relevant specialkompetens utifrån kommunens hot- och riskbild. Vid höjd 

beredskap utökas den förberedda samverkan med andra aktörer, exempelvis för en ökad tillgång 

till de materiella resurser som krävs, vilket har säkerställts genom krigsplacering av personal med 

särskild kompetens. 

Kommunens räddningstjänst har i samverkan med länsstyrelsen planerat för att kunna 

omfördela resurser inom länet och har även planerat för att kunna agera autonomt, exempelvis 

när kontakten med högre ledningsnivå eller länsstyrelse har fallit bort.  

Om uppgifterna enligt 8 kap. 2 § LSO  

På motsvarande sätt ges här exempelskrivningar för beskrivning av kommunens 

förmåga att utföra uppgifterna enligt 8 kap. 2 § LSO. 

Inledningsvis i planeringen 
Under höjd beredskap ska kommunens organisation för räddningstjänst, förutom kraven i LSO 

i sin helhet, även ansvara för de uppgifter som tillkommer enligt kap 8 i samma lag. De 

ingångsvärden som är nödvändiga för att mer detaljerat beskriva förmågan att utföra uppgifterna 

är under utveckling. Kommunen avvaktar mer detaljerade vägledningar vad gäller möjligheter att 

kunna utföra de uppgifter som anges i 8 kap. 2 §. 

I ett senare skede  
Resurser och möjligheter för att kunna utföra indikering, sanering och andra åtgärder för skydd 

mot kärnvapen och kemiska stridsmedel finns i den fredstida organisationen. Förmågan för att 

hantera CBRNE-händelser i fred skiljer sig inte i större omfattning mot den förmåga som kan 

komma att krävas för höjd beredskap. För att kunna indikera kemiska stridsmedel har dock 

räddningstjänsten tillgång till särskild indikeringsutrustning, allt från enkla indikeringspapper 

till avancerad mätutrustning. Planeringen för förmågan att hantera kärnvapenhändelser vilket 

bedöms kräva stora personella och materiella resurser har genomförts i samverkan med 

länsstyrelsen. Livräddande personsanering för C respektive RN kan utföras av all 

räddningstjänstpersonal i operativ tjänst.  

Kommunens organisation för räddningstjänst har kunskap om kommunens skyddsrum bland 

annat vad gäller konstruktion och geografiska läge. Planeringen för skyddsrummen omfattar 

även planering för användandet av tyngre räddnings- och röjningsutrustning för att undsätta när 

skyddsrummens utrymningsvägar blockerats etc. Kommunens räddningstjänstorganisation har 

planerat för losstagning av personer i rasmassor med utrustning för tung räddning, 

Kommunens räddningstjänstorganisation har också planerat för att kunna hantera risker med 

oexploderad ammunition (OXA) under höjd beredskap, och har egen explosivämneskompetens i 

kommunens organisation. Planeringen omfattar även samverkan med polismyndigheten och 

försvarsmakten vad avser röjning av OXA.  
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Behovet av resurser för transport av skadade vid höjd beredskap har planerats i samverkan med 

primärkommun och regionen.  

 

Bilaga A. Dokument-
förteckning 
På flera ställen i handlingsprogrammen ska kommunen beskriva sin förmåga. 

Förmågan kan enligt LSO erhållas på egen hand eller i samverkan med andra. För 

att säkerställa att kommunen verkligen har tillgång till förmåga som någon annan 

tillhandahåller bör kommunen avtala om denna förmåga. De avtal som säkerställer 

och visar på att kommunen har en tillfredsställande förmåga utifrån LSO ska 

redovisas på lämpligt sätt i denna bilaga till handlingsprogrammen, samt andra 

avtal med anledning av vad kommunen beskriver i sitt handlingsprogram på 

lämplig nivå. Även avtal om överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade 

åtgärder ska nämnas i dokumentförteckningen.  

Kommunen ska även i bilagan beskriva de dokument som utgör underliggande 

dokument till handlingsprogrammen. Sådana dokument kan vara dokument som 

styr och/eller beskriver delar av verksamheten, såsom den kommunala tillsynen, 

insatsplanering, riskanalysarbete, olycksundersökningar med mera. De dokument 

som är av vikt kan nämnas som upplysning till läsaren för att förstå var mer 

information finns och hur kommunen styr sitt arbete. Även uppföljande 

dokument kan nämnas, eller dokument som följer av handlingsprogrammen, 

såsom verksamhetsplaner, internkontrollplaner med mera. 

Likaså bör andra relevanta dokument nämnas, vilket exempelvis skulle kunna 

vara dokument som beskriver gränser för fjällområden, i de fall som kommunen 

har sådana inom sitt geografiska område och där staten har ansvar för 

fjällräddning. Det kan även vara förteckningar över farliga verksamheter, 

riskhanteringsplaner enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker, 

planer för räddningsinsatser enligt FSO 3 kap 6 §, risk- och sårbarhetsanalyser, 

trygghets- och säkerhetsprogram och liknande. 

För att inte kommunen ska behöva ta nya beslut om handlingsprogram varje 

gång ett avtal uppdateras, går ut eller tillkommer anges i föreskriften att 

förteckningen i bilagan ska innehålla de avtal som gäller när handlingsprogrammen 

beslutas. Dock behöver kommunen genom sin uppföljning ha en ständigt 

uppdaterad bild av vilka gällande avtal som finns. 

 



 

51 REMISSUTGÅVA  

Bilaga B. Beskrivning av 
samråd 

Innan ett handlingsprogram antas, eller kommunen beslutar om betydande 

ändringar i ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen samråda med de 

myndigheter som särskilt berörs. Exempel på myndigheter som kan vara berörda 

är angränsande kommuner, länsstyrelsen, regioner, Trafikverket, Polisen och andra 

myndigheter med ansvar för räddningstjänst samt intressenter för näringslivet och 

organisationer i kommunen. Enligt 3 kap 4 § FSO ska kommunen när den har 

antagit eller ändrat ett program skicka det till de myndigheter, med vilka samråd 

har skett.  

I denna bilaga ska en beskrivning av hur samrådet har genomförts göras. 

Kommunen ska beskriva hur samrådet har skett, när det har skett och med vem. 

Här kan kommunen beskriva om samrådet till exempel enbart har skett skriftligen 

via formell remisshantering, genom muntliga dialoger med vissa av aktörerna eller 

genom kontakter innan remittering skedde. En sammanfattande 

samrådsredogörelse ska också ges, som beskriver om det har funnits några 

särskilda frågor som varit föremål för dialog och då om det är intressant vilka 

ställningstaganden som kommunen eller andra aktörer har gjort i frågorna.  

Syftet med denna bilaga är att ge både politiker som beslutsfattare, 

allmänheten och tillsynsmyndigheten en förståelse för framtagandet av 

handlingsprogrammen och även förstå vilka frågor som olika aktörer har haft 

intressen. Beskrivningen behöver dock ges på en övergripande nivå och annat 

underliggande arbete kan refereras till om så önskas. 

 

Bilaga C. Hamnar och dess 
gränser i vatten 
Kustbevakningen, Sjöfartsverket och SKR har tillsammans med MSB tagit fram 
stöd för kommunens arbete angående beskrivning av hamnar och dess gränser i 
vatten, se bilaga 2. Det finns inte någon definition av ”hamn” i LSO och samråd 
behövs med inblandade aktörer om hamnar och dess gränser i vatten innan 
handlingsprogrammen skickas ut på formellt samråd.  
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Bilaga 1. Kompletterande 
stöd till kommunens 
riskanalysarbete 
Denna bilaga är inte en bilaga som kommunerna ska ha till sina handlingsprogram enligt 

föreskrifterna, utan en bilaga till denna handbok.  

 

Kommunens ska på en övergripande nivå beskriva sina risker för olyckor i 

handlingsprogrammen och svara på frågorna: 

- vad som förväntas hända,  

- hur ofta det förväntas hända samt  

- vilka konsekvenserna förväntas bli  

 

Ordet ”förväntas” i de tre frågorna är centralt eftersom en riskanalys är 

framåtblickande och fokuserar på vad som kan hända i framtiden. Eftersom det är 

vanligt att relatera till tidigare inträffade händelser och använda sig av exempelvis 

insatsstatistik för att besvara frågorna är det viktigt att komma ihåg att riskanalysen 

är just framåtblickande. I följande delkapitel kommer vi att återkomma till detta.  

 

Som underlag till den övergripande beskrivningen i handlingsprogrammen bör ett 

mer detaljerat riskanalysarbete finnas. Riskanalysarbetet innebär en systematisk 

identifiering av vad som kan hända samt bedömning av hur ofta detta förväntas 

hända och med vilka konsekvenser. Här i denna bilaga ges ett generellt stöd för 

hur kommunen kan angripa detta riskanalysarbete. Detta avsnitt bör läsas 

tillsammans med kapitlet Risker i rapportens huvuddel. Visst fokus kan skönjas i 

bilagan på frekvent förekommande olyckor utifrån statistik från inträffade 

händelser, men även sällanhändelser och förväntade, framtida händelser behöver 

inkluderas i beskrivningarna i handlingsprogrammen. 

Identifiera vad som kan hända - 
riskidentifiering 
Den första frågan (vad kan hända) besvaras genom att identifiera vilka olyckor 

som kan inträffa i kommunen, och kallas ofta riskidentifiering44. Det handlar både 

om mindre olyckor och tillbud, såsom bostadsbränder, drunkningsolyckor och 

trafikolyckor, som ofta är frekventa samt omfattande olyckor som inträffar mer 

sällan eller som inte har inträffat. Det sistnämnda lyfter fram det framåtblickande 

fokusen i riskanalysen – även olyckor som ännu inte har inträffat är ju olyckor som 

kan hända i framtiden. 

_____________________________________________________________ 
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På en övergripande nivå är vissa olyckstyper likartade och kan i varierande 

utsträckning inträffa i varje kommun. Beroende på den specifika olyckans karaktär 

så kan de resultera både i små och stora konsekvenser på liv, hälsa egendom 

och/eller miljö, och i mindre eller mer omfattande räddningsinsatser. Dessa 

olyckstyperna framgår i 8 § MSBFS 2020:145 och är:  

1. Brand i byggnad 

2. Brand utomhus 

3. Trafikolycka 

4. Olycka med farliga ämnen 

5. Naturolycka 

6. Drunkning 

 
Dessa olyckstyper är så pass allmänna att de behöver beaktas i varje kommuns 

svar på frågan ”vad förväntas kunna hända”. När olyckstypen beskrivs utifrån 

lokala förhållanden behöver kommunen ta hänsyn till faktorer såsom demografi, 

geografi, bebyggelse, infrastruktur, farliga och samhällsviktiga verksamheter. Här 

behöver kommunen utgå från relevanta kunskapsunderlag med information kring 

exempelvis vägar/järnvägar, farligt gods leder, farliga verksamheter, karteringar av 

risker för ras och skred46, översvämningar47, skyfall, oljeutsläpp till sjöss48 etc. Om 

kommunen är identifierat område med betydande översvämningsrisk ingår en 

riskinventering ur översvämningssynpunkt49. Även kommunens översiktsplan och 

risk- och sårbarhetsanalys kan vara viktiga kunskapsunderlag.  

Utöver dessa olyckstyper kan kommunen även välja att komplettera 

riskidentifieringen med andra relevanta olyckstyper utifrån sina lokala förhållanden 

för att spegla den lokala riskbilden. Kommunen bör även i förekommande fall 

beskriva underliggande typer av olyckor som i större utsträckning kan leda till 

konsekvenser på liv, hälsa, egendom och miljö, samt omfattande 

räddningsinsatser.  

Förslag på undertyper av olyckor för brand i byggnad är exempelvis bränder i 

bostäder (villa, flerbostadshus, radhus/kedjehus, fritidshus etc.). Detta är i 

huvudsak olyckor som i stor utsträckning kan leda till skador på människors liv 

och hälsa. Detta gäller även för bränder i olika typer av vårdmiljöer som sjukhus, 

vårdcentral, öppen/sluten vård, kriminalvård etc. För bränder i skola eller förskola 

kan människor skadas men framförallt kan de leda till allvarliga skador på 

egendom och omfattande räddningsinsatser. Bränder i allmänna verksamheter, 

såsom hotell, pensionat, restaurang, danslokal, bio, teater, kontor etc. kan leda till 

såväl konsekvenser på liv och hälsa, samt allvarliga skador på egendom och 

_____________________________________________________________ 
 
45 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:XX) om innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
46 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-
och-erosion 
47 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-
klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning 
48 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/oljeskadeskydd/ 
49 https://rib.msb.se/filer/pdf/29445.pdf 



 

54 REMISSUTGÅVA  

omfattande räddningsinsatser. Gällande industribränder kan de främst leda till 

allvarliga skador på egendom och miljö samt omfattande räddningsinsatser. 

Ett tydligt exempel på en olycka som, förutom allvarliga skador på egendom och 

miljö, i stor utsträckning kan leda till omfattande räddningsinsatser är brand 

utomhus och främst då i skog eller mark. Detta innebär för flertalet av 

kommunerna stora utmaningar och bör därför i förekommande fall beskrivas i 

handlingsprogrammen. Trafikolyckor inträffar i alla kommuner och kan leda till 

skador på liv och hälsa. Trafikolyckor med tunga fordon, såsom lastbil och buss, 

samt spårtrafikolyckor kan dessutom leda till omfattande räddningsinsatser.  

Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av farliga ämnen och kan dels 

ske i anslutning till byggnader/verksamheter såsom industrier, bensinstationer, 

laboratorier och ishallar, dels i samband med transporter på väg eller järnväg, s.k. 

farligt gods olyckor. Farliga ämnen kan exempelvis vara brandfarliga, explosiva, 

giftiga, frätande eller radioaktiva. Dessa typer av olyckor kan leda till allvarliga 

skador på liv, hälsa, egendom och miljö samt omfattande räddningsinsatser. 

Olycka med farliga ämnen kan också härledas till andra händelser med farliga 

ämnen såsom värmepåverkad acetylenflaska, temperaturstegring i tank med farligt 

ämne, radioaktiv strålning etc. eller till området CBRNE50 (Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear and Explosive).  

Naturolyckor såsom översvämningar i vattendrag eller med anledning av skyfall, 

ras och skred etc. kan även dessa leda till allvarliga skador på liv, hälsa, egendom 

och miljö samt omfattande räddningsinsatser. 

Olika händelser, såsom bränder, trafikolyckor, olyckor med farliga 

ämnen/CBRNE etc. kan inträffa till följd av terrordåd och andra medvetna och 

planerade antagonistiska handlingar. Detta tillsammans med den 

gråzonsproblematik51 och de osäkerheter de innebär, försvårar ansvarsfördelning 

vid räddningsinsatser och kan behöva beaktas i riskidentifieringen. Exempelvis att 

rädda människors liv vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV) förutsätter 

effektiva och samordnade insatser. Detta behöver förberedelse och samverkan 

med berörda aktörer. MSB har tagit fram en vägledning om detta som stöd för 

planering och förberedelse52. För vissa olyckstyper kan det vara relevant att mer 

detaljerat beskriva orsaker som är kopplat till sociala risker och mänsklig avsikt. 

Särskilt relevant är det för Brand i byggnad, exempelvis skola och förskola, och 

Brand utomhus, exempelvis fordon och återvinningscontainer. 

För ytterligare information om olyckstyper och underolyckstyper se kapitel Risker 

i huvuddokumentet. 

_____________________________________________________________ 
 
50 https://www.msb.se/CBRNE 
51 FOI. 2018. Tillstånd mellan fred och krig som orsakas av antagonistiska aktiviteter och präglas av 
osäkerheter, enligt Gråzonsproblematik och hybridkrigföring – påverkan på energiförsörjning, FOI-R-4590. 
52 MSB. 2018. Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö. MSB1199 



 

55 REMISSUTGÅVA  

Hur genomförs en riskidentifiering? 

Det finns olika tillvägagångsätt för att svara på frågan vad som förväntas kunna 

hända. En källa att vända sig till är händelserapporter (tidigare insatsrapporter). 

Samtliga olyckor som föranleder en räddningsinsats ska undersökas enligt 3 kap, 

10 § LSO. Vanligtvis dokumenteras de i en händelserapport (från år 2016) och 

tidigare i en insatsrapport (innan år 201753). Denna insatsstatistik kan utgöra en 

grund för att identifiera tidigare inträffade olyckor och utifrån dessa kan man 

bedöma om de också förväntas kunna inträffa i framtiden. Olyckor som inträffat 

inom den egna kommunens geografiska område kan påvisa vanligt förekommande 

olyckor, men kan vara begränsande när det kommer till att identifiera stora olyckor 

som sällan inträffar. Som stöd för att identifiera denna typ av olyckor, som kanske 

har inträffat inom Sverige, har MSB samlat in data ifrån 

insatsrapporter/händelserapporter. Denna information finns att tillgå i form av 

tabeller och diagram i MSB:s statistik- och informationssystem, IDA54. Respektive 

kommun kan även få fram underlag ifrån sitt eget verksamhetssystem.  

Dessutom har MSB tagit fram rapporten ”Beskrivning av olyckor som kan leda till 

räddningsinsats”55 som kan utgöra ett stöd och kunskapsunderlag till kommunerna 

i arbetet med riskidentifieringen. Detta nationella underlag lyfter fram och 

beskriver de olyckstyperna enligt 8 § MSBFS 2021:X56. I rapporten beskrivs dessa 

olyckstyper ingående med nationell statistik kring hur ofta olyckorna har inträffat, 

tillhörande konsekvenser och om trenderna är ökande eller minskande. I några fall 

belyses även bakomliggande orsaker till varför olyckorna inträffar, riskutsatta 

grupper samt kvalitativa fördjupade beskrivningar kring händelser som inträffar 

sällan men som kan leda till omfattande skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.  

I linje med vad som tas upp under Risker – Övergripande beskrivning i 

huvuddokumentet finns det aspekter som kopplar till exempelvis 

klimatförändringar och händelser som ännu inte har inträffat men som kan 

komma att hända i framtiden. Dessa typer av händelser finns kanske inte heller 

representerade i det nationella materialet (IDA eller rapporten ”Beskrivning av 

olyckor som kan leda till räddningsinsats”). Detta innebär att det inte enbart går att 

förlita sig på information och data från tidigare händelser för att besvara frågan 

”vad förväntas kunna hända”, utan det kräver även en stor grad av 

föreställningsförmåga. 

Det bör i kommunens detaljerade riskanalysarbete framgå hur arbetet med att 

identifiera händelser har genomförts och avgränsats. Det är alltså inte bara 

_____________________________________________________________ 
 
53 Olika årtal eftersom räddningstjänsterna använde båda systemen parallellt under en tid 
54 www.ida.msb.se  
55 Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag för kommunernas arbete med 
framtagande av kommunala handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBxxxxxx 
56 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2021:XX) om innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
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slutresultatet som är viktigt utan även information om hur arbetet genomförts och 

varifrån underlaget hämtats (till exempel från insatsstatistik eller samtal med 

sakkunniga inom olika områden). Anledningen är att underlaget ska kunna 

användas av fler än de som har varit med och tagit fram det, vara möjligt att 

uppdatera vid ett senare tillfälle och vara relevant för den som vill använda 

resultatet i en egen analys. Resultatet från riskidentifieringen (svaret på frågan vad 

som kan förväntas hända) tas sedan vidare som grund för svaren på den andra och 

tredje frågan (som ofta kallas riskanalys57). 

Beskriva hur ofta det förväntas hända och vad 
konsekvenserna förväntas bli 

Den andra och den tredje frågan (hur ofta förväntas det hända och vad förväntas 

konsekvenserna bli) kompletterar den första frågan och tillsammans utgör svaren 

på de tre frågorna för en beskrivning av risken. 

Hur ofta det förväntas hända 

I riskbeskrivningen är fokusen på den andra frågan (hur ofta) på hur ofta 

kommunen kan förvänta sig olyckor som leder till räddningsinsats där liv, hälsa, 

egendom och miljö skadas. För att få en uppfattning om detta går det att titta på 

tidigare inträffade händelser. I sådan statistik finns flera olika typer av 

räddningsinsatser – de kommunala räddningstjänstorganisationerna genomför 

räddningsinsatser både vid olyckor, tillbud och händelser utan risk för skada. 

Händelser utan risk för skada är räddningsinsatser där det vid framkomst visar sig 

att ingen olycka eller tillbud har inträffat och att kriterierna för LSO inte är 

uppfyllda. Tillbud innebär i statistiken händelser med överhängande fara för att 

leda till skada på människa, egendom eller miljö, om inte händelseförloppet bryts.  

Om man tittar på statistik från tidigare händelser som del i att svara på den andra 

frågan (hur ofta) behöver man ta hänsyn till detta på något sätt. Antingen kan man 

välja att vara konservativ och utgå från det totala antalet räddningsinsatser, oavsett 

om det är en olycka, tillbud eller en händelse utan risk för skada. Alternativet är att 

göra skillnad på hur ofta händelser av olika allvarlighetsgrad inträffar. Då det finns 

visst tolkningsutrymme för hur det i händelserapporterna anges om det gäller 

olycka, tillbud eller händelse utan risk för skada, väljer vi i våra exempel att utgå 

från det totala antalet räddningsinsatser som omfattar både olyckor och tillbud. 

Anledningen är att vi tror att detta ger en mer rättvisande bild för olyckstyperna 

och de olyckor som kan leda till räddningsinsats.  

För att beskriva hur ofta något förväntas hända kan sannolikheter eller frekvenser 

användas. Vi kommer fortsättningsvis fokusera på frekvenser i den här texten. 

Exempelvis kan en tabell redovisa absolut antal olyckor och antal olyckor per 1000 

invånare för samtliga olyckor och tillbud som inträffat inom kommunen. Om 

_____________________________________________________________ 
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kommunen är indelad i olika geografiska områden kan en tabell presenteras per 

område. Tabell 1 illustrerar hur detta skulle kunna se ut för Sverige som helhet för 

år 2019. Anledningen till att det är relevant att inte bara redovisa det absoluta 

antalet olyckor utan även antal olyckor per 1000 invånare är att detta underlättar 

jämförelse och riskvärdering. I riskvärderingen kan kommunen beskriva hur antal 

olyckor per 1000 invånare förhåller sig till den nationella frekvensen (enligt Tabell 

1). För vissa olyckstyper eller undertyper av olyckor, exempelvis skogsbrand, och 

för vissa förhållanden, exempelvis vid stora geografiska områden med få invånare, 

kan dock detta behöva kompletteras och beskrivas utifrån ytterligare mätvärden 

såsom exempelvis omfattning eller skogsyta. 

Tabell 1 Räddningsinsatser enligt LSO till olyckor och tillbud per olyckstyp år 2019 

Olyckstyp Antal 
insatser 

Antal insatser per 1000 
inv. 

Trafikolycka 20155 1,95 

Brand eller brandtillbud utomhus 15285 1,48 

Brand eller brandtillbud i byggnad 11151 1,08 

Övrig händelse med risk för skada 4442 0,43 

Nödställd person i andra fall 3812 0,37 

Utsläpp av farligt ämne (även tillbud) 3351 0,32 

Naturolycka 651 0,06 

Drunkning eller drunkningstillbud 605 0,06 

Summa 59452 5,76 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik, uttag 2020-10-14 

Eftersom antalet olyckor och tillbud slumpmässigt och på grund av olika 

omständigheter kan variera kan det vara bra att använda ett genomsnitt av antalet 

räddningsinsatser för flera år. När man väljer omfattningen på antal år utgår man 

från att man vill täcka in en relativt lång tidsperiod för att år med antingen ovanligt 

få eller ovanligt många händelser ska jämnas ut. Samtidigt behöver tidsperioden 

antas vara representativ för den framtid som vi är intresserade av att beskriva i 

riskanalysen. Det innebär att om det för, säg fem år sedan, gjordes någon form av 

förändring i samhället eller kommunen som gör att äldre händelser än så inte är 

representativa, så är det bra att sätta gränsen där och ta ett medelvärde på antalet 

räddningsinsatser de senaste fem året. Ett exempel på en förändring kan vara om 

en vältrafikerad väg för sex år sedan byggdes om till en 2+1-väg vilket väsentligen 

minskade antalet trafikolyckor på sträckan. 

För olyckor som inte inträffar så ofta kan det krävas en längre tidsperiod, säg 

minst 10 år, för att ens fånga in händelser som har inträffat på lokal nivå. Men, 

även här är det viktigt att fråga sig om den tidsperioden är representativ för 

framtiden – det vill säga har vi skäl att tro att antalet olyckor kommer fortsätta på 

samma nivå under den framtida period som vi försöker reflektera i riskanalysen? 

För omfattande olyckor som inträffar mycket sällan kan man behöva vända sig till 
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nationell statistik för att få en uppfattning kring hur ofta sådana olyckor inträffar. 

Då är det också viktigt att fråga sig om vi har skäl att tro att samma frekvens är 

relevant även i just den aktuella kommunen, eller om den av olika anledningar kan 

tänkas vara högre eller lägre, samt vad vi tror om utvecklingen av frekvensen i 

framtiden. 

Det är alltså viktigt att inte bara använda sig av frekvenser från tidigare inträffade 

händelser rakt av. Istället behöver dessa frekvenser kritiskt kombineras med olika 

former av bedömningar kring vad man tror att frekvensen kommer att vara 

framöver. Bedömningar, till exempel utifrån vad olika experter tror, är också 

centrala när det handlar om ovanliga och omfattande olyckor där det inte finns 

några historiska frekvenser alls att utgår ifrån. I alla fall är det viktigt att 

dokumentera varifrån information om frekvenser för tidigare räddningsinsatser 

har hämtats och för vilken period, och hur och varför dessa frekvenser har 

justerats för att på bästa sätt svara på frågan hur ofta olika händelser förväntas 

inträffa i framtiden. 

Vad förväntas konsekvenserna bli 

Den tredje frågan i riskbeskrivningen ska svara på vad konsekvenserna förväntas 
bli. I LSO beaktas skyddsvärdena liv och hälsa, egendom och miljö, och det är 
utifrån dessa skyddsvärden som de förväntade konsekvenserna ska beskrivas. 
Konsekvenserna kan exempelvis uttryckas i antal skadade eller avlidna, 
egendomsskador eller miljövärden. 
 
För att få en uppfattning om detta går det att titta på tidigare inträffade händelser, 
på samma sätt som när den andra frågan ska besvaras. Med hjälp av insatsstatistik 
kan kommunen ta fram hur ofta en olycka med en viss konsekvens har inträffat. 
Som tidigare har påpekats är det dock viktigt att reflektera kring huruvida denna 
information är representativ för den framtid som riskanalysen försöker beskriva. 
 
Det finns flera sätt att beskriva vad konsekvenserna har blivit vid tidigare 
inträffade händelser. Tabell 2 visar ett förslag på hur man kan redovisa 
konsekvenser (uppdelat på skador på människor, egendom och miljö) tillsammans 
med hur ofta dessa konsekvenser har uppstått för respektive olyckstyp. I tabellen 
används statistik för hela Sverige och för år 2019. Det går exempelvis att utläsa 
från tabellen att trafikolyckor är den olyckstyp som oftast resulterar i en 
konsekvens både på människa (i 37 % av olyckorna) och egendom (i 74 % av 
olyckorna). 
 
Tabell 2 Antal händelser per olyckstyp i Sverige för år 2019 och andel händelser med en 
viss konsekvens. 

Olyckstyp Antal 

händelser 

totalt 

Andel händelser med 

omkomna på plats 

och/eller 

avtransporterad till 

vård 

Andel med 

egendomsskada 
Andel med 

inträffad 

miljöskada 
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Brand eller 
brandtillbud i 
byggnad 

11 151 5% 56% 1% 

 - Bostad 6 401 8% 57% 0% 

- Skola och 
förskola 

572 1% 46% 0% 

- Allmän 
verksamhet utom 
skola och 
förskola 

1 085 1% 54% 1% 

- Industri 1 105 2% 51% 2% 

Brand eller 
brandtillbud 
utomhus 

15 285 1% 38% 2% 

Trafikolycka 20 155 37% 74% 2% 

Naturolycka 651 0% 29% 0% 

Utsläpp av farligt 
ämne/fara för 
utsläpp 

3 351 1% 15% 22% 

Drunkning eller 
drunknings-tillbud 

605 35% 5% 1% 

Nödställd person 
i andra fall 

3 812 17% 6% 0% 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik, uttag 2020-10-14 
 
Ett annat exempel på hur konsekvenser för tidigare inträffade händelser kan 
redovisas presenteras i Tabell 3. I detta fall har antalet händelser och 
konsekvenserna normerats med avseende på år, månad eller dag. Detta kan 
exempelvis vara relevant för att underlätta jämförelser inom kommunen eller 
mellan kommuner.   
 
Tabell 3 Antal händelser per olyckstyp i Sverige för år 2019 och andel händelser med en 
viss konsekvens, per år, månad eller dag 

Olyckstyp Antal händelser 

totalt 
Andel händelser 

med omkomna på 

plats och/eller 

avtransporterad 

till vård 

Andel med 

egendomsskada 
Andel med 

inträffad 

miljöskada 
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Brand eller 
brandtillbud i 
byggnad 

30 per dag 1,6 per dag 17 per dag 7 per månad 

 - Bostad 17 per dag 1,4 per dag 10 per dag 1 per månad 

- Skola och 
förskola 

1,6 per dag 4 per år 22 per dag 1 per år 

- Allmän 
verksamhet 
utom skola och 
förskola 

3 per dag 1,0 per månad 1,6 per dag 8 per år 

- Industri 3 per dag 1,9 per månad 1,6 per dag 1,9 per månad 

Brand eller 
brandtillbud 
utomhus 

41 per dag 6 per månad 16 per dag 20 per månad 

Trafikolycka 55 per dag 20 per dag 41 per dag 26 per månad 

Naturolycka 2 per dag 2 per år 16 per månad 1 per år 

Utsläpp av 
farligt 
ämne/fara för 
utsläpp 

9 per dag 3 per månad 1,4 per dag 2 per dag 

Drunkning eller 
drunknings-
tillbud 

1,7 per dag 17 per månad 3 per månad 7 per år 

Nödställd 
person i andra 
fall 

10 per dag 1,7 per dag 18 per månad 3 per år 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik, uttag 2020-10-14 
 
På samma sätt som för hur ofta något har inträffat kan man för konsekvenserna 

välja omfattningen på den tidsperiod som man utgår ifrån när man tar fram 

konsekvenserna. Likaså kan man använda sig av statistik från händelser som har 

inträffat i kommunen och/eller nationell statistik, liksom expertbedömning om 

information från tidigare händelser saknas. Och det är lika viktigt här att kritiskt 

reflektera över om man har skäl att tro att konsekvenserna från tidigare inträffade 

händelser är representativa för framtida händelser och att man dokumenterar 

vilket underlag som har använts och hur det eventuellt har justerats och varför. 

För omfattande olyckor som sällan eller aldrig har inträffat kan det vara relevant 

att beskriva och problematisera konsekvenserna kvalitativt. 

Var finns information om frekvenser och konsekvenser? 

För att får fram frekvenser och konsekvenser för tidigare räddningsinsatser finns 

olika informationskällor. Den egna lokala statistiken tillsammans med 

ovannämnda statistik- och informationssystemet, IDA, är ett. Utöver det finns 

statistiskt underlag från olika källor. För trafikolyckor finns Transportstyrelsens 
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olycksdatabas STRADA58 som ett komplement till de trafikolyckor som leder till 

en räddningsinsats. Det går även att få fram data om kommunen via Sveriges 

kommuner och Regioner (SKR)59, från Statistiska centralbyrån (SCB)60 och 

Brottsförebyggande rådet (Brå)61, Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik62 och 

Socialstyrelsen. Som exempel förvaltar Socialstyrelsen statistikkällorna 

patientregistret (PAR)63 och dödsorsaksregistret (DOR)64.  

I många fall finns data på kommunnivå, men i vissa lägen är den lägsta nivån län, 

kommungrupper eller riket. Som tidigare nämnts måste kommunen här avgöra om 

det går att dra relevanta slutsatser för den egna kommunen utifrån detta material 

eller om egen data behöver samlas in. Inom kommunen kan det till exempel finnas 

statistik i form av tillbudsrapportering.  

Underlag för vad konsekvenserna har blivit vid tidigare händelser kan alltså delvis 

hämtas från statistik, men även från utredningar av tidigare inträffade händelser. 

Enligt 3 kap. 10 § LSO ska en olycka som föranlett en räddningsinsats utredas i 

skälig omfattning. Utredningen ska undersöka orsak, förlopp och hur 

räddningsinsatsen genomförts. Sedan 1996 har MSB även anlitat brandutredare för 

att ta fram rapporter från bränder som har nationellt intresse, det vill säga ger 

kunskaper och erfarenheter som är allmängiltiga för hela landet. Sedan 

skyldigheten att undersöka olyckor som föranlett räddningsinsatser infördes år 

2004 har MSB även samlat in olycksundersökningar från andra olyckor än bränder, 

som exempelvis trafikolyckor, drunkningsolyckor och olika utsläpp av farliga 

ämnen, se MSB:s hemsida65. 

När analysen av hur ofta olyckorna inträffar och vilka konsekvenserna blir är 

genomförd, ska detta tillsammans med riskidentifieringen beskrivas i 

handlingsprogrammen, dels sammanfattande på övergripande nivå men också per 

olyckstyp. Se kapitlen inne i rapporten. 

 

  

_____________________________________________________________ 
 
58 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/om-strada/  
59 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik 
60 https://www.scb.se/hitta-statistik 
61 https://www.bra.se/statistik 
62 www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/sok-
arbetsmiljostatistik 
63 www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/patientregistret 
64 https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx 
65 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-
raddningsinsatser/olycksutredning/ 
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Bilaga 2. Kompletterande 
stöd angående hamnar 
Denna bilaga är inte en bilaga som kommunerna ska ha till sina handlingsprogram enligt 

föreskrifterna, utan en bilaga till denna handbok.  

 

Om kommunen har en eller flera hamnar inom sitt geografiska område i hav eller 

Vänern, Vättern och Mälaren ska detta anges i programmet, enligt 3 kap. 3 § FSO. 

Det ska anges både vilka hamnar som finns och hur deras gränser i vatten går. 

Innan programmet beslutas ska samråd ske med de myndigheter som berörs. När 

det gäller hamnar och dess gränser i vatten ska kommunen samråda främst med 

Kustbevakningen och Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverket ansvarar för efterforskning och räddning av människor som är eller 

kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg. Kustbevakningen 

ansvarar för räddningstjänst, när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i 

vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta. Båda myndigheternas 

ansvar har samma avgränsade geografiska områden och gäller till sjöss och i 

Vänern, Vättern och Mälaren. För andra vattenområden, kanaler, insjöar, 

vattendrag, hamnar och strand har kommunerna kommunalt 

räddningstjänstansvar. Även fast staten tar ansvar för livräddning och 

miljöräddning till sjöss så kvarstår ansvaret för egendomsräddning hos 

kommunen. 

Den främsta orsaken till att kommunerna har ansvaret för räddningstjänsten i 

ovan nämnda vattenområden är att de har bättre förutsättningar och förmåga för 

dessa räddningsinsatser. Detta gäller inte minst i hamnområden. Om ett fartyg 

ligger vid kaj eller i närheten av den kan till exempel brandbekämpning ofta ske 

från land. Kommunens räddningstjänstorganisation har också oftast god 

kännedom om de risker som föreligger i hamn.66 

 
Sjöfartsverket och Kustbevakningen är vid begäran från den kommunala 

räddningsledaren skyldiga att medverka vid kommunal räddningsinsats i hamn om 

de har lämpliga resurser och att deras medverkan inte allvarligt hindrar 

myndighetens vanliga verksamhet. Kommunerna har motsvarande skyldighet att 

medverka i statlig räddningstjänst om de har lämplig utrustning och att det inte 

allvarligt hindrar deras vanliga uppgifter.  

Vid räddningsinsatser finns idag upparbetade arbetssätt vid bedömning av 

inkommande nödsamtal för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser där det sker 

ett effektivt resursutnyttjande från samtliga aktörer oavsett vilken aktör som har 

räddningstjänstansvaret. Kustbevakningens direkta brottsbekämpningsansvar 

_____________________________________________________________ 
 
66 Prop. 2002/03:110  
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enligt kustbevakningslagen (2019:32) innebär fortfarande att det krävs en nära 

samverkan med den räddningstjänstansvariga aktören vid händelser där det kan 

misstänkas brott. 

För att utreda gränserna för hamnområde krävs diskussion och samverkan mellan 

aktuella kommuner, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. LSO innehåller ingen 

definition av begreppet ”hamn” och inte heller hänvisar LSO till någon definition i 

annan lagstiftning för att förtydliga vad som är hamn. Ägarförhållanden i hamnen 

är inte heller något som avgör vilken aktör som har räddningstjänstansvaret. 

Begreppet får därför i första hand tolkas utifrån sin allmänna ordalydelse. Utifrån 

en ordalydelsetolkning kan följande innebörd av begreppet hamn fås att det är en 

anläggning som konstruerats för ändamålet att förtöja båtar eller fartyg. Med 

konstruktion bör anses att den är tillverkad eller anordnad för ändamålet, till 

exempel en brygga eller kaj. En ”naturhamn” är därför inte att betrakta som 

”hamn”. Ytmässig avgränsning av ”hamnen” bör anses vara det område som 

ligger innanför bryggor, pirar eller inre vågbrytare. Om ”hamnen” utgörs av en 

brygga – utan att den har någon exakt och tydlig avgränsning, till exempel endast 

med ”öppet vatten” utanför bryggan – bör den ytmässiga avgränsningen anses 

utgöras av bryggans omedelbara närhet.  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan är det inte för varje enskilt objekt 

självklart för vad som utgör en hamn och var gränserna för en specifik hamn går. 

För att en räddningstjänstsituation ska kunna hanteras effektivt är det därför 

viktigt att kommunerna och de statliga räddningstjänstmyndigheterna 

Kustbevakningen och Sjöfartsverket på förhand har klarat ut och har samsyn i 

gränsdragningen mellan respektive myndighets räddningstjänstansvar och att 

samverkan är förberedd. Avtalen bör tas upp i handlingsprogrammens 

dokumentförteckning. 

Av central betydelse i ett resonemang av detta slag är att det är det/de som ska 

skyddas som alltid måste sättas i centrum. Innan gränserna anges i den aktuella 

kommunens handlingsprogram behöver ett sådant ställningstagande samrådas och 

förankras med Kustbevakningen och Sjöfartsverket. När handlingsprogrammen 

fastställts behöver redovisningen av hamnarna tillställas Kustbevakningen, 

Sjöfartsverket och SOS Alarm, inklusive uppmärksammande av ev. ändringar.  
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1 Bakgrund till handboken 
Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten1. Förändringar i lagen men även förordningen2 om skydd mot 

olyckor (FSO) medförde att MSB gavs bemyndiganden 1 januari 2021 att utfärda 

föreskrifter inom flera områden för att stärka kommunernas arbete inom skydd 

mot olyckor. MSB har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:1) om 

innehåll och struktur i nämnda handlingsprogram3. Den här handboken är ett stöd 

och vägledning för kommunen i hur regleringen ska tillämpas, vilket innebär att 

handboken fokuserar på olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt LSO:s 

definitioner. MSB är positiva till kommunen arbetar med skydd även mot andra 

olyckor, och även till annat trygghets- och säkerhetsarbete men det belyses pga. 

föreskrifternas omfattning inte i samma utsträckning i denna handbok. Se mer i 

kapitel 6 Handlingsprogrammens innehåll och struktur i denna handbok.  

Som stöd i kommunernas arbete med handlingsprogrammen kan även 

konsekvensutredningen till föreskrifterna användas, där överväganden som gjordes 

vid framtagandet av regleringen beskrivs något mer utförligt. 

Det finns även fördjupningar som stöder kommunernas arbete med 

handlingsprogram och som är kopplade till denna handbok. Det är dels en 

nationell kunskapssammanställning4 som stöd för beskrivning av risker, dels en 

fördjupningsrapport5 om förmåga till räddningsinsats. Dessa finns tillgängliga på 

MSB:s hemsida. 

Tidigare utgivna vägledningar6 och handböcker kan i många delar alltjämt tjäna 

som hjälp i arbetet med att ta fram och fastställa handlingsprogram inom 

kommunen. Exempel på sådana dokument är idéskrifterna Målstyrning av skydd mot 

olyckor på lokal nivå7 och Att beställa och utforma räddningsinsatser8. 

 

2 Läsanvisning 
I nedanstående kapitel följer stöd kopplat till respektive kapitel i föreskrifterna 

MSBFS 2021:1 om kommunala handlingsprogram i den ordning som 

_____________________________________________________________ 
 
1 Ordet räddningstjänst avser verksamheten räddningstjänsten, inte en organisation, i enlighet med enligt 
definitionen i 1 kap. 2§ LSO 
2 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
3 MSB. 2021. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och 
struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. MSBFS 2021:1. 
4 MSB. 2021. Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag som stöd och 
fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB1790 – 
juni 2021. 
5 MSB. 2021. Förmåga till räddningsinsats – Fördjupning till handbok om innehåll och struktur i kommunernas 
handlingsprogram. Publikationsnr MSB1791 – juni 2021. 
6 Dock är Vägledning kommunala handlingsprogram (MSB246 – april 2011) upphävd då den inte längre svarar 
mot kraven enligt föreskrifterna och de allmänna råden om innehåll och struktur (MSBFS 2021:1). 
7 SRV. 2003. Målstyrning av skydd mot olyckor på lokal nivå. Publikationsnr U30-627/03. 
8 SRV. 2003. Att beställa och utforma räddningsinsatser. Publikationsnr U 30-630/03. 
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föreskrifterna föreskriver att kommunen ska ordna kapitlen i sina 

handlingsprogram. Det innebär exempelvis att de paragrafer som finns under 

rubriken Risker i föreskriften förtydligas och utvecklas under kapitlet 10 Risker i 

denna handbok. När det hänvisas till ”föreskrifterna” eller ”de allmänna råden” i 

handboken är det föreskrifterna om innehåll och struktur i kommunernas 

handlingsprogram enligt LSO som avses, om inget annat anges. 

Då föreskrifterna och de allmänna råden utgår från gällande lagstiftning inkluderas 

därmed även regleringen om kommunernas räddningstjänst under höjd beredskap 

i handlingsprogramsstrukturen, sida vid sida med beskrivningarna för fredstida 

förhållanden. Uppgifterna enligt 8 kap. 2 § LSO beskrivs dock i ett eget kapitel 

(14.6). Generellt stöd finns i bilaga 1.  

I de flesta sakkapitel finns exempelskrivningar som kan tjäna som inspiration till 

kommunerna för skrivningar i deras handlingsprogram. Exemplen gäller inte 

samma fiktiva kommun, utan har skapats utifrån att belysa exempel på (ofta 

inledande) skrivningar i delar av kommunernas beskrivningar, och är således inte 

tänkta att vara fullständiga. I vissa fall har exempel gjorts utifrån att 

handlingsprogrammen gäller för flera kommuner i samverkan genom ett 

kommunalförbund. 

 

3 Lagens intentioner, 
uppbyggnad och 
innehåll  

LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre 

människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö ska minska. LSO 

är uppbyggd med ett övergripande nationellt mål samt nationella mål för vardera 

den förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten. Kommunerna är 

skyldiga att upprätta handlingsprogram för olyckor som kan leda till 

räddningsinsatser, i vilka det ska formuleras lokala så kallade verksamhetsmål, som 

ska syfta till att uppnå de nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och 

utformningen av den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå 

från en analys av de lokala riskerna för olyckor.  

Avsikten med förändringarna i LSO, som beslutades i oktober 2020, är att öka 

styrningen för ett tillfredställande och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela 

landet. Framförallt har ändringar gjorts angående handlingsprogrammen för 

räddningstjänst. Kommunerna ska på ett tydligare och mer jämförbart sätt 

redogöra för vilken förmåga de har att hantera risker för olyckor i kommunen med 

en tydligare koppling mellan risker och den förmåga som finns för att skapa en 

positiv effekt för att hindra eller bryta ett skadeförlopp.  
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De kommunala handlingsprogrammen syftar till att vara det övergripande politiska 

styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor men bör grunda 

sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande 

arbete kan gälla beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av 

den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala 

planer, karteringar med mera.   

Programmen kan också användas som information till den enskilde och som 

underlag för statens tillsyn. Kommunerna kan välja att ha separata program eller 

att använda sig av ett gemensamt dokument. Programmen ska även, som tredje 

syfte enligt propositionen, kunna utgöra underlag för statens tillsyn. 

Lagen ställer i vissa delar samma krav på de båda handlingsprogrammens innehåll. 

Kommunen ska sätta upp mål för verksamheten och ange vilka risker som finns i 

kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Enligt FSO ska det också 

finnas uppgifter om samverkan med andra aktörer. Detta är gemensamt för båda 

programmen. Utöver detta ska programmet för förebyggande verksamhet 

innehålla en beskrivning av hur verksamheten är ordnad och planerad. 

Programmet för räddningstjänst ska innehålla en beskrivning av kommunens 

förmåga att genomföra räddningsinsatser. Programmet för räddningstjänst ska 

(enligt 3 kap. 3 § FSO) i förekommande fall, innehålla uppgifter om hamnar och 

deras gränser i vatten. 

Handlingsprogrammen ska vara aktuellt och återge det faktiska och förväntade 

läget i kommunen avseende risker för olyckor och hur kommunen genom sin 

olycksförebyggande verksamhet och sin räddningstjänst avser att hantera dessa 

risker.  

Kommunerna bör regelbundet följa upp och kontrollera att verksamheten 

uppfyller och bedrivs i enlighet med den inriktning som satts upp i 

handlingsprogrammen och att målen i handlingsprogrammen är relevanta och styr 

verksamheten i önskad riktning. Uppföljningen är också viktig för att följa om det 

sker betydande förändringar i verksamheten. När det finns behov av att förändra 

de mål som satts upp i handlingsprogrammen eller om det sker betydande 

förändringar i verksamheten ska handlingsprogrammen revideras och samrådas 

med de organisationer som särskilt berörs av förändringarna.  

Ett av syftena med handlingsprogrammen är som tidigare nämnts att informera 

den enskilde om vilket skydd som kan förväntas från kommunen. I de fall de tre 

syftena med handlingsprogrammen har varit svåra att uppfylla samtidigt har MSB:s 

bedömning varit att syftet att de ska vara kommunens styrdokument har behövt få 

företräde. Det kan det innebära att programmen inte nödvändigtvis i alla delar har 

en helt lämplig form för att utgöra informationsmaterial till den enskilde eller 

underlag för statens tillsyn. Staten kan komma att begära in annat underlag för 

tillsynen. Den enskilde är en viktig och betydande aktör i samhällets totala skydd 

mot olyckor och det är av betydelse att kommunen informerar dem på ett lämpligt 

och lättillgängligt sätt. 
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4 Risk, förmåga och 
effekter 

En kommuns riskbild och skydd mot olyckor ska stå i proportion till varandra. 

Därav behövs en grundläggande analys av riskbild och vilket skydd mot olyckor 

som finns eller behöver finnas. Skyddet mot olyckor är den enskildes och 

samhällets förmåga att förhindra att olyckor uppstår och begränsa konsekvenserna 

när olyckor inträffar.  

I föreskrifterna om innehåll och struktur i handlingsprogrammen definieras 

förmåga att förebygga olyckor och förmåga till räddningsinsats som möjligheten 

att åstadkomma effekter. Det handlar om effekter för att minska frekvensen och 

minska konsekvenser av olyckor genom att positivt påverka utfallet av skador på 

människor, egendom och miljö. Effekt definieras på motsvarande sätt i denna 

handbok och är också enligt Ekonomistyrningsverket att se som ”en förändring som 

inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat”.9  

Tankekedjan effekter – uppgifter – resurser är central. Med det menas att fokus 

för förmågebeskrivningarna bör vara den effekt som ska uppnås, både av 

förebyggande arbete och av räddningstjänst i form av räddningsinsatserna. För att 

uppnå effekten behöver uppgifter genomföras. För dessa uppgifter behövs vissa 

resurser. När det gäller förebyggande är uppgifterna delvis definierade i 

lagstiftningen, i den meningen att det finns skyldigheter för kommunerna att 

genomföra tillsyn, rengöring och sotning, stödja den enskilda och så vidare. I vissa 

fall finns inte samma detaljeringsgrad i lagstiftningen, exempelvis när det gäller 

räddningsinsatserna och vilka uppgifter de behöver bestå av. I föreskrifterna 

utvecklar vi vilka delar av denna tankekedja som behöver beskrivas i 

handlingsprogrammen.  

Effekt avseende förebyggande kan i detta sammanhang till exempel handla om: 

 Kommunen har utbildat den enskilde i brandsläckning. Effekten blir att 

brand hindras att sprida sig, genom snabb inledande insats av boende 

(konsekvenspåverkande). 

 Kommunen har uppmuntrat till att alla ska ha brandvarnare. Effekten blir 

att de boende snabbt blir varse om att en brand uppstått och ges möjlighet 

att vidta åtgärder som att utrymma, egen släckinsats, tidig alarmering 

(konsekvenspåverkande). 

 Kommunen har utbildat i flera år hur man förhindrar att bränder uppstår 

vilket också noteras i statistiken. Effekten blir färre antal bränder 

(frekvenspåverkande). 

_____________________________________________________________ 
 
9 Ekonomistyrningsverket. 2006. Effektutvärdering – Att välja upplägg. ESV 2006:8. 
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 Kommunen har informerat Trafikverket om att ett visst vägavsnitt är 

särskilt olycksdrabbat. Trafikverket har satt upp vajerräcke som mittbarriär 

på denna väg. Effekten blev minskat antal personskador vid trafikolyckor 

(konsekvenspåverkande). 

 

Effekt kopplat till förmåga till räddningsinsats kan sägas vara skillnaden mellan 
den uppskattade utvecklingen vid en olycka om inte kommunen hade genomfört 
en räddningsinsats och den verkliga utvecklingen vid genomförandet av en 
räddningsinsats, figur 1. 

 
Figur 1. Schematisk bild över skillnader i effekt av räddningsinsats 

 

Effekten av en genomförd räddningsinsats kan till exempel vara:  

 Räddningsinsatsen vid brand i byggnad resulterar i att de personer som 

befann sig inne i byggnaden vid räddningstjänstresursernas ankomst är i 

säkerhet utanför byggnad och släckinsatsen har bidragit till att ingen 

brandspridning skett utanför startbrandcellen. 

 Räddningsinsatsen vid en trafikolycka har resulterat i att inga följdolyckor 

uppstått och skadade personer har kunnat omhändertas av 

sjukvårdspersonal inom viss tid. 

 Räddningsinsatsen har hindrat skador på miljön och skyddat viktiga 

naturvärden, bland annat genom att hindra utsläpp av farliga restprodukter 

i mark samt genom effektivt omhändertagande av släckvatten.  

I detta sammanhang finns det behov av att kunna uppskatta vad konsekvenserna 

hade blivit utan en räddningsinsats. Om exempelvis egendomsskadorna vid en 

brand i byggnad blir lika stora oavsett om räddningsinsats genomförs eller inte, så 

har ingen effekt åstadkommits när det gäller egendom. Att beskriva förmåga 

handlar alltså om att beskriva de effekter som förväntas kunna uppnås vid 

framtida olyckor. 
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5 Inledande bestämmelse 
Fr.o.m. detta kapitel tom kapitel 18 Bilaga C följer handbokens struktur den struktur som 

föreskrivs för handlingsprogram som görs gemensamt för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst, förutom några extra delkapitel i handboken som bedömts nödvändiga. 

I 1 § anges föreskrifternas och de allmänna rådens omfattning, samt vilka 

handlingsprogram som avses genom en hänvisning till berörda paragrafer i LSO. 

Av LSO framgår att det ska finnas ett handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och ett för räddningstjänst. De kan dock samordnas till ett.  

 

6 Handlingsprogrammens 
innehåll och struktur 

MSB har bemyndigande att föreskriva om innehåll och struktur i kommunens 

handlingsprogram. Föreskrifterna och de allmänna råden har i så stor utsträckning 

som möjligt utformats så att de kan tillämpas såväl av de kommuner som väljer att 

göra separata dokument av programmen för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst som av de kommuner som väljer att ta fram ett gemensamt 

dokument för de båda delarna.  

Föreskrifterna är ”uttömmande” när det gäller struktur och innehåll, vilket innebär 

att något annat innehåll eller annan struktur inte kommer i fråga. Det kan således 

inte läggas in ytterligare kapitel eller bilagor i kommunens handlingsprogram 

utöver de som anges i föreskrifterna. Inte heller ska annat innehåll än det som 

föreskrivs inkluderas i handlingsprogrammen.  

Handlingsprogrammen ska utgå från LSO, vilket gör att det ska omfatta skydd 

mot olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt 3 kap. 3 § samt 8 § LSO. Det 

betyder inte att skydd mot andra olyckor än de som kan leda till räddningsinsats 

eller närliggande trygghets- och säkerhetsarbete är oviktigt. Tvärtom är det positivt 

med en helhetssyn och samordning mellan dessa delar, och MSB uppmuntrar 

kommunerna till helhetssyn och samordning i frågorna. De behöver dock 

beskrivas i andra dokument. Det är till exempel möjligt att i ett samlingsdokument 

infoga de antagna handlingsprogrammen som en del, tillsammans med andra 

motsvarande dokument för andra delar inom krisberedskap, trygghet, folkhälsa 

med mera. Om sådana delar skulle inkluderas i handlingsprogrammet enligt LSO 

för olyckor som kan leda till räddningsinsats skulle inte syftet angående mer 

enhetliga handlingsprogram nås, och syftet med föreskrifterna och de allmänna 

råden urholkas. MSB:s föreskriftsrätt omfattar inte heller annat än det som gäller 

för handlingsprogrammen enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO. 

Det finns ett antal närliggande uppgifter som utförs av kommunen och/eller 

kommunens organisation för räddningstjänst enligt andra lagstiftningar än LSO. I 

detta sammanhang kan främst uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga 



 

11 

och explosiva varor (LBE), plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken 

(1998:808) och diskrimineringslagen (2008:567) nämnas. En del andra uppgifter är 

sådant som kommunerna själva har valt att arbeta med. Vissa av de uppgifter som 

kommunen gör syftar i praktiken inte bara till att uppfylla nyss nämnda 

lagstiftningar, utan fungerar också förebyggande mot brand och andra olyckor. 

Utifrån den sistnämnda aspekten kan det vara lämpligt att nämna relevanta delar i 

handlingsprogrammen enligt LSO. Dock ska det sägas att handlingsprogrammen 

enligt LSO inte har i syfte eller rättsligt har möjlighet att vara det utpekade 

styrdokumentet för någon av dessa övriga lagstiftningar. Kommunen bör således 

lägga utförligare beskrivningar och styrningen i sin helhet angående dessa 

närliggande lagar i andra dokument, men sammanfattningsvis nämna dem på 

relevanta ställen utifrån perspektiven i LSO. I föreskrifterna anges att delkapitel 

kan läggas till i strukturen för att skapa delkapitel i respektive lägst föreskrivna 

kapitelnivå enligt föreskrifternas bilaga 1. Tilläggen får göras i de kapitel som redan 

finns i den föreskrivna strukturen. 

Det innebär att det exempelvis kan läggas till delkapitel såsom 1.1 och 1.2 i kapitel 

1, men inte adderas delkapitel i kapitlet Räddningstjänst – förmåga och 

verksamhet. Det finns ju redan föreskrivna delkapitel i det kapitlet. 

Däremot kan kommunen lägga till delkapitel i kapitlet Räddningstjänst – förmåga 

och verksamhet i de kapitel som ska finnas enligt föreskrifternas bilaga 1. 

Kommunen kan exempelvis för ett handlingsprogram för räddningstjänst använda 

sig av delkapitlena 7.2.1 och 7.2.2, men inte addera ett kapitel 7.6. Det är också så 

att det anges i 2 § att ytterligare delkapitel kan tillföras i enlighet med 8 §. Där 

anges (se nedan) att kommunen ska lägga till ytterligare olyckstyper utifrån lokala 

förhållanden som separata delkapitel och då blir det tillåtet. 

I 3 § anges att kommunens handlingsprogram – både förebyggande och 

räddningstjänst – ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid 

fredstida förhållanden. Handlingsprogrammen för räddningstjänst ska även 

omfatta förhållanden vid höjd beredskap. Det innebär i praktiken för de 

gemensamma handlingsprogrammen för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst att kapitlet om Förebyggande – förmåga och verksamhet inte ska 

omfatta förhållanden vid höjd beredskap. I övrigt ska de omfatta både fredstid och 

höjd beredskap, se Bilaga 1 Höjd beredskap. Men om kommunen inte finner 

anledning utifrån sina lokala förhållanden att beröra höjd beredskap i exempelvis 

kapitel 6 Mål är det inte ett tvång att inkludera det. Den röda tråden mellan risker 

– värdering – mål – förmåga och verksamhet behöver dock vara tydlig.  

I LSO anges inte under vilka förutsättningar som det krävs att ett 

handlingsprogram behöver ersättas med ett nytt. MSB har inte heller föreskriftsrätt 

för annat än innehåll och struktur, det vill säga inte för kriterier för revidering. 

Däremot anges i förarbetena till nuvarande LSO att handlingsprogrammen ska 

spegla de faktiska förhållandena. I föreskriften riktas därför kravet gentemot 

innehållet och det anges i föreskrifterna att handlingsprogrammen ska återspegla 

det faktiska och förväntade läget.  
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Om kommunen vid uppföljning eller utvärdering av de uppsatta målen identifierat 

att det finns behov av att revidera målen i handlingsprogrammen eller om det sker 

betydande förändringar i verksamheten bör handlingsprogrammen revideras. Med 

betydande förändringar avses exempelvis en förändrad riskbild som nyetablering 

eller avveckling av hamnområden, tung industri eller särskilt skyddsvärda objekt 

som kan medföra behov av en förändrad förmåga att förebygga olyckor eller till 

räddningsinsats. 

Här tydliggörs också i 3 § att handlingsprogrammen ska innehålla beskrivningar på 

en övergripande nivå. Då handlingsprogrammen utgör kommunens politiska 

styrdokument för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats behöver 

skrivningarna inte bli alltför detaljerade eller inkludera alltför verksamhetsspecifika 

frågor. I de allmänna råden anges att beskrivningarna i handlingsprogrammet bör 

grunda sig på ett mer detaljerat arbete och att dokument som beskriver sådant 

arbete bör beskrivas och anges i dokumentförteckningen som ska utgöra bilaga A i 

handlingsprogrammet. 

 

7 Inledning 
I detta kapitel ska det framgå att dokumentet utgör handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 3 § LSO och/eller för räddningstjänst 

enligt 3 kap. 8 § LSO. Kommunen kan välja att benämna dessa handlingsprogram 

efter kommunens ordinarie nomenklatur för styrdokument, men här behöver det 

vara tydligt att de i så fall tillika utgör handlingsprogram. Det ska även framgå 

vilken kommun eller vilka kommuner som handlingsprogrammet gäller. Om 

handlingsprogrammen exempelvis gäller några eller alla kommuner i ett 

kommunalförbund ska det skrivas ut vilka dessa kommuner är.  

 

8 Beskrivning av 
kommunen 

Detta kapitel ska beskriva för läsaren, till exempel andra kommuner, 

tillsynsmyndigheten eller allmänheten, hur kommunens geografiska område ser ut. 

Kapitlet blir en introduktion till de lokala förhållandena, som sedan utvecklas 

utifrån riskbilden i senare kapitel. Här kan kommunen exempelvis nämna om det 

finns kust, tyngre industrier, flygplats, infrastruktur, naturförhållanden, 

trähusbebyggelse med mera.  

Tydligare handlingsprogram gör att kommunerna lättare kan jämföra sig med 

andra kommuner med liknande förutsättningar och lättare se förbättringsområden. 

Kommunen bör ange parametrar som beskriver kommunen som 

handlingsprogrammen gäller för, såsom befolkningsmängd i kommunen som 

helhet och i dess tätorter, total areal, kommuntyp av kommun enligt SKR:s 
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kommungruppsindelning10, samt relevanta utvecklingstendenser. Det kan till 

exempel handla om hur befolkningsutvecklingen och demografin förväntas se ut 

över tid och vilka större exploateringar som kan förväntas var. Här kan 

kommunen lyfta det som är av intresse för att ge en bild av kommunens 

geografiska område, men bör inte redogöra för riskerna, då det ska utvecklas i 

senare kapitel. I de allmänna råden anges ett par parametrar som minst bör ingå. 

Om handlingsprogrammen gäller för flera kommuner, till exempel i ett 

kommunalförbund, beskrivs motsvarande på lämpligt sätt. 

Exempelskrivningar 
Småstads kommun är befolkningsmässigt en medelstor kommun med närmare 70 000 invånare 

och är med 7000 kvadratkilometer relativt stor till ytan och persontätheten är i vissa områden 

låg. I övrigt domineras kommunen av skogsmark i öster och jordbruksmark i väster.  

Då kommunen ligger vid havet finns en stor skärgård med mängder av öar där det finns många 

permanentboende men ännu fler sommarboende. I kommunen finns generellt många 

sommarboenden och omfattande sommarturism. Det innebär att antalet boende ökar kraftigt 

under sommarhalvåret. Dessutom befinner sig ett stort antal tillfälliga gäster i kommunen under 

samma period.  

Cirka 59 procent av kommunens invånare är boende i någon av kommunens tätorter. De största 

tätorterna i kommunen är i tur och ordning: 

Övriga tätorter i kommunen har en folkbokförd befolkning 

mellan 1000-2000 invånare. 

Den senaste 10-årsperioden har befolkningen ökat med 

500-700 personer årligen. Kommunen har en stor 

inflyttning av permanentboende både genom nybyggnationer 

och genom en stor andel fritidshus som omvandlas till 

permanentboende vilket innebär att befolkningen ökar i de 

flesta geografiska delar av kommunen. Andelen äldre 

invånare förväntas öka procentuellt sett mer än andelen yngre.  

Byggnadsbeståndet i kommunen varierar mycket, genom allt från nybyggnationer och ombyggnad 

av framförallt fritidshus samtidigt som det finns ett åldrande bostadsbestånd i övrigt. I centrala 

delarna av Småstad finns en äldre kulturminnesmärkt trähusbebyggelse.  

Då Småstads kommun är belägen i närheten av flera större städer och en större flygplats passerar 

många transporter av olika trafikslag genom kommunen, Dessutom är det omfattande 

arbetspendling både in och ut från kommunen men arbetspendling genom kommunen är också 

ganska omfattande. Med närheten till havet är det också en omfattande småbåts- och 

fartygstrafik inom och i närhet till kommunens geografiska område. Den kommunala hamnen är 

_____________________________________________________________ 
 
10 https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning. 
2051.html. Besökt 2021-05-21.  

Tätort Invånarantal 

Småstad 22 600 

Finbo 4200 

Lillsund 3100 

Ytterby 1800 

https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
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en av Transportstyrelsens utpekade skyddade platser dit fartyg i nöd kan beordras anlöpa vid 

händelse av till exempel läckage av farliga ämnen eller brand ombord. 

Genom Småstad rinner Storälven och delar av deltaområdet är känsligt för översvämningar och 
miljöpåverkan. Genom detta område går också järnvägen som utgör nationellt samhällsviktig 
verksamhet. I sammanhanget behöver också förändringar i klimatet och ökade flöden vid 
översvämningar beaktas vad gäller framkomlighet och möjlighet att bedriva räddningsinsatser. 

 

9 Styrning av skydd mot 
olyckor 

I detta kapitel ska en beskrivning ske av hur kommunen har valt att ordna ansvaret 

för kommunens uppgifter enligt LSO. Handlingsprogrammen ska utgöra 

kommunens styrdokument för förebyggande och räddningstjänst, men hur 

beslutsfördelningen ser ut inom kommunen bestäms av kommunen i enlighet med  

kommunallagen (2017:725).  

Vid styrning av verksamheten finns det oftast ett behov av samverkan med andra 

nämnder i kommunen varför ansvarsfördelning mellan olika nämnder och 

förvaltningar ska beskrivas. Även ansvarsfördelning mellan eventuella 

kommunalförbund och ”medlemskommuner” ska beskrivas. Genom att läsa 

kapitlet ska läsaren förstå vem som ansvarar för vilka åtaganden som kommunen 

har enligt LSO. Ett exempel på område som kan beskrivas är ansvarsfördelningen 

angående brandvattenförsörjningen. Samverkan med andra utanför kommunen 

lyfts i nedanstående kapitel. 

Om ett kommunalförbund ansvarar för vissa delar av kommunens uppgifter enligt 

LSO och andra uppgifter åligger primärkommunen krävs att förbundet och 

primärkommunen samordnar arbetet, så att handlingsprogrammen uppfyller 

kraven i sin helhet. Det innebär att ett handlingsprogram som omfattar flera 

kommuner ändå behöver beskriva respektive kommun på lämpligt sätt utifrån de 

krav som finns. Såsom nämnts tidigare ska beskrivningarna göras på en 

övergripande nivå och hänvisningar kan exempelvis göras till mer detaljerade, 

kommunspecifika dokument.   

Det ska av kapitel 3 Styrning av skydd mot olyckor också framgå vem som antagit 

handlingsprogrammen och när. Med ”vem” avses politisk nämnd, 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de politiska ”instanserna” i 

kommunalförbund11. Som tidigare nämnts i bakgrunden till handboken får en 

kommun besluta om hur handlingsprogrammen ska antas. Det tidigare lagkravet 

om att kommunfullmäktige eller i förbund den beslutande församlingen skulle 

besluta om handlingsprogrammen är borttaget.  

_____________________________________________________________ 
 
11 I ett kommunalförbund med direktion utgör direktionen både nämnd och fullmäktige. 
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Delar i handlingsprogrammen kan beslutas i särskild ordning innan de inkluderas i 

handlingsprogrammen som beslutas i sin helhet. Detta är upp till kommunen. 

Exempelvis skulle kommunfullmäktige kunna besluta om mål eller förmåga till 

räddningsinsats, medan den för skydd mot olyckor ansvariga kommunala 

nämnden i övrigt arbetar fram resterande delar och beslutar om 

handlingsprogrammen i sin helhet. Reglerna om kommunal styrning i 

kommunallagen behöver dock följas.  

Exempelskrivningar 
Handlingsprogrammet är antaget 2021-10-29 av kommunfullmäktige. Kommunens ansvar 

enligt LSO åligger som utgångspunkt nämnden för samhällsskydd och beredskap. Ansvaret för 

att förebygga trafikolyckor, drunkningar och utsläpp av farliga ämnen åligger dock Gatu- och 

fastighetsnämnden, Kultur- och idrottsnämnden samt Tekniska nämnden. Tekniska nämnden 

har ansvar för brandvattenförsörjning genom fungerande brandpostnät på strategiska platser.  

Nämnden för samhällsskydd och beredskap har samordningsansvaret för kommunens skydd mot 

olyckor enligt LSO.  

 

10 Risker 

10.1 Utgångspunkter 
Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO ska kommunen i handlingsprogrammen beskriva de 

risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser 

enligt 1 kap. 2§. Enligt 7 och 8 §§ MSBFS 2021:1 ska beskrivningen delas in i en 

övergripande nivå och en mer detaljerad nivå per olyckstyp. Beskrivningen 

behöver innefatta allt från olyckor som är vanligt förekommande till olyckor som 

kan inträffa sällan. 

Beskrivningen av risker i handlingsprogrammen bör beskrivas på en övergripande 

nivå och svara på frågorna 

 vad kan hända,  

 hur ofta och  

 med vilka konsekvenser?  

De tre frågorna täcker in osäkerhet om framtida händelser och konsekvensernas 

allvarlighetsgrad. För att besvara dessa frågor förutsätts att kommunen identifierar 

och analyserar de risker som finns i kommunen. Som underlag till beskrivningen 

av risker bör ett mer detaljerat riskanalysarbete finnas. Stöd för hur kommunen 

kan angripa detta arbete finns i bilaga 2 till denna handbok. ,  kompletterande stöd 

till kommunens riskanalysarbete.  

Såväl den övergripande beskrivningen som beskrivningen per olyckstyp kan ses 

som en sammanfattning av det mer detaljerade riskanalysarbetet. Framförallt ska 
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det som ger förutsättningar och påverkar kommunens behov av förebyggande 

arbete och förmåga att genomföra räddningsinsats beskrivas och lyftas fram i en 

sammantagen riskbeskrivning. Riskbilden påverkas av kommunens tidigare 

historiska förmåga att förebygga olyckor och att genomföra räddningsinsatser. 

Kommunen kan sedan även påverka den framtida riskbilden genom sin förmåga 

att förebygga olyckor och att genomföra räddningsinsatser. Hur ofta en olycka 

inträffar påverkar kommunen främst genom sitt förebyggande arbete, och 

konsekvensen påverkar kommunerna både genom sitt förebyggande arbete och 

genom sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. 

Den sammantagna riskbeskrivningen ska sedan ligga till grund för 

 värdering och vilka mål kommunen formulerar för sin verksamhet,  

 vilka prioriteringar som görs samt  

 hur kommunerna organiserar och planerar den förebyggande 

verksamheten och räddningstjänsten. 

10.2 Övergripande beskrivning 

De risker för olyckor som finns i kommunen ska sammanfattas på en 

övergripande nivå i handlingsprogrammen. I det detaljerade riskanalysarbetet bör 

kommunens beskrivning av risker innehålla följande kunskapsunderlag som 

motivering till riskbeskrivningen: 

 tidigare inträffade olyckor (beskrivs ytterligare i efterföljande delkapitel 

med beskrivning per olyckstyp) 

 samhällsutveckling inklusive demografi 

 geografi och särskilt skyddsvärda naturmiljöer 

 bebyggelse med kulturhistoriska värden och anläggningar där stort antal 

personer vistas och utrymning är en kritisk faktor 

 samhällsviktig verksamhet12,13 och kritisk infrastruktur 

 farliga verksamheter14 och transporter av farligt gods 

 antagonistiska hot, avsiktliga händelser kopplat till sociala risker 

_____________________________________________________________ 
 
12 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område redovisas i kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys enligt MSB:s föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 
(MSBFS 2015:5). 
13 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/vad-ar-
samhallsviktig-verksamhet/. Besökt 2021-05-2´1. 
14 2 kap. 4 § LSO 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/vad-ar-samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/vad-ar-samhallsviktig-verksamhet/
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Anledningen att denna information är viktig att presentera är att sådana lokala 

förhållanden påverkar den lokala olycksrisken. Till exempel kan det i kommunen 

finnas byggnader eller anläggningar där en brand kan få stora konsekvenser för 

exempelvis antalet omkomna/allvarligt skadade eller på bebyggelse med 

kulturhistoriska värden. Det kan finnas farliga verksamheter, såsom tunga 

industrier, Seveso-verksamheter15, eller kärnteknisk anläggning, och det kan 

förekomma transporter av farligt gods där en olycka kan få stora konsekvenser på 

liv, hälsa, egendom och miljö. Andra faktorer som kan påverka risken är 

geografiska förhållanden, såsom topografi, skog, mark, vattendrag, skred- eller 

översvämningsrisker etc., som påverkar risken för omfattande olyckor som 

exempelvis skogsbränder, ras och skred eller översvämningar, och kan ge 

omfattande skador på liv, egendom eller särskilt skyddsvärda naturmiljöer.  

Även samhällsutvecklingen med olika demografiska och socioekonomiska 

förhållanden med högre andel särskilt riskutsatta personer kan påverka antalet 

omkomna/allvarligt skadade. Olika händelser, såsom bränder, trafikolyckor, 

olyckor med farliga ämnen etc. kan inträffa till följd av terrordåd och andra 

medvetna och planerade antagonistiska handlingar och kan behöva beaktas i 

beskrivningen. Kommunen kan även ha omfattande sjöfart eller en hamn som av 

Transportstyrelsen är utpekad att utgöra skyddad plats för fartyg i behov av 

assistans.16 Lokala förhållanden kan även variera över tid och årstid, exempelvis 

avseende befolkningsfördelning och väderförhållanden.  

Kommunen behöver även, i förekommande fall, presentera information om 

omgivande kommuners berörda risker och hur dessa förhållanden kan påverka 

den egna kommunen, avseende exempelvis geografiska förhållanden, såsom skog 

och vattendrag, eller farliga verksamheter såsom kärnteknisk anläggning eller 

Seveso-verksamheter etc.  

Kommunen behöver likaså beskriva den framtida förväntade utvecklingen av 

olyckor och ta hänsyn till framtida påverkan av risker för olyckor, såsom förändrat 

klimat med extrema väderhändelser, demografiska förändringar med ökad andel 

äldre i befolkningen, urbanisering med överbefolkade storstäder etc.17 Den 

framtida utveckling avseende höjd beredskap bör beaktas och utgå från dialog 

mellan kommunen och länsstyrelsen.  

Kommunen kan med fördel samordna riskanalysarbetet, som sker utifrån kraven i 

LSO, med andra riskanalyser som exempelvis arbetet enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (LEH). Även om lagstiftningarna har olika syften, finns 

beröringspunkter i arbetena som ska göras. I handlingsprogrammen enligt LSO 

_____________________________________________________________ 
 
15 Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen; lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och 
föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 
16 EU-direktiv 2002/59/EG ”Övervakningsdirektivet”. Implementeras i svensk lagstiftning genom 
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Ej beslutat - för remissförslag se Transportstyrelsens hemsida: 
https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/utgangna-remisser/remissforslag-pa-reviderade-skyddade-platser/  
17 MSB. 2016. Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation. MSB1062. 

https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/utgangna-remisser/remissforslag-pa-reviderade-skyddade-platser/


 

18 

ska enbart risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser finnas med. Det 

innebär att olycksförebyggande arbete mot andra olyckor än de som kan leda till 

räddningsinsats inte ska inkluderas i handlingsprogrammen enligt LSO. Detta kan, 

om kommunen så önskar, beskrivas i andra underliggande dokument.  

Exempelskrivningar 

Ytterligare förhållanden behöver belysas men nedan ges exempel på en inledande 

övergripande beskrivning av risker utifrån lokala förhållanden. Även den framtida 

förväntade utvecklingen av olyckor inklusive sällanhändelser behöver beskrivas. 

Förhållanden vid höjd beredskap berörs avslutningsvis. 

Riskbilden inom kommunens geografiska ansvarsområde är både komplex och förändrar sig 

ständigt. Inom det geografiska området finns skog, flertalet sjöar och vattendrag, men även 

omfattande höghusbebyggelse, stora industrier och stora publika anläggningar. Inom det 

geografiska området finns både stadsbebyggelse och flera tätorter vilka innebär en differentierad 

och komplex riskbild. Det finns en hög andel äldre invånare, vilka är högt representerade av de 

som skadas eller avlider till följd av bränder.  

Några av de mest framträdande förhållandena som identifierats kunna leda till stora eller 

komplexa olyckor är:  

 Industrier som klassas som farlig verksamhet och omfattande mängder av transporter 

av farligt gods där verksamheterna många gånger pågår i eller i närheten av tätbebyggda 

områden. Detta ställer krav på balans mellan planerade exploateringar och ett ökat 

riskmedvetande i form av säkerhet i den fysiska planeringen.   

 Antalet olyckor och andra händelser till följd av extrema väderhändelser ökar. Inom 

kommunens geografiska område finns dessutom skredkänsliga och 

översvämningskänsliga områden.  

 Inom kommunens geografiska område finns ett antal anläggningar där det tidvis vistas 

många människor där en brand kan få stora konsekvenser för människors liv och 

hälsa.  

Under den senaste tioårsperioden inträffade årligen mellan 2000-2500 olyckor som föranledde 

räddningsinsatser. Vanligt förekommande olyckor är trafikolyckor, bränder utomhus och 

bränder i byggnader. Flertalet räddningsinsatser genomfördes på eftermiddagar och kvällar 

framförallt avseende bränder och trafikolyckor. Vi ser inga skäl till att denna trend skulle 

förändras framöver.  

Cirka 50 procent av de olyckor som inträffar är till följd av bränder. Av dessa drygt 1000 

bränder per år inträffar omkring 400 i byggnader och 600 utomhus. Vid jämförelse med 

riksgenomsnittet och per tusen invånare ligger kommunen något lägre för bränder i byggnader och 

något högre för bränder utomhus18. Antalet bränder har legat på en relativt konstant nivå under 

_____________________________________________________________ 
 
18 MSB. 2021. Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag som stöd och 
fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB1790 – 
juni 2021. 
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den senaste tioårsperioden. Flertalet av bränderna har inträffat i bostäder och den vanligaste 

orsaken till bostadsbränder har varit glömd spis där vi också sett en tydlig ökning under perioden 

medan man kan se en minskning av de eldstadsrelaterade bränderna. Antalet personskador var 

oförändrad under perioden. Även framöver har vi skäl att tro att denna trend kommer hålla i 

sig. 

Antalet räddningsinsatser till följd av trafikolyckor visar en tydlig ökning under perioden. 

Däremot finns ingen tendens till att personskadorna har ökat under perioden. Framöver har vi 

skäl att tro att denna trend, med ökat antal trafikolyckor, kommer att fortsätta.  

Riskbilden inom kommunens geografiska område för höjd beredskap utgår från länsstyrelsens 

beskrivning av aktuell hotbild. Inom kommunens geografiska område finns det flera 

samhällsviktiga verksamheter, som vid ett bortfall, kan påverka befolkningens överlevnad men 

som också på sikt kan påverka landets försvarsförmåga. De samhällsviktiga verksamheter som 

identifierats som prioriterade bedöms också kunna vara sannolika mål vid ett väpnat angrepp. 

De verksamheter som identifierats, tillhör samhällsfunktioner som berör transporter, drivmedel, 

elförsörjning samt telekommunikationer. 

De två mest framträdande förhållandena som identifierats kunna leda till stora skador och 

skadeutfall under höjd beredskap är:  

Ett angrepp med fjärrstridsmedel, där framförallt, samhällsviktiga funktioner förbekämpas 

bedöms vara det initialt största hotet mot kommunen. De inledande angreppen med 

fjärrstridmedel bedöms framförallt riktas mot knutpunkter för både väg- och järnvägstransport, 

drivmedelsdepåer samt knutpunkter för el- och telekommunikation. 

Det andra förhållandet, i ett senare skede, kommer att utgöra grunden för planering och 

dimensionering av kommunens räddningstjänst är ett begränsat väpnat angrepp inom 

kommunens geografiska område med större markstrider som följd. Risk för flyganfall mot mål i 

anslutning till kommunens tätorter bedöms också som sannolika i anslutning till markstrider. 

10.3 Beskrivning per olyckstyp 
Beskrivningarna i handlingsprogrammen bör bygga på ett mer detaljerat 

riskanalysarbete, där allt från olyckor som är vanligt förekommande till olyckor 

som inträffar sällan beaktas. Beskrivningen kan ses som en sammanfattning av det 

detaljerade riskanalysarbetet. Som stöd till riskanalysarbetet och som ett 

kunskapsunderlag finns MSB:s rapport Beskrivning av olyckor som kan leda till 

räddningsinsats19 som bl.a. innehåller nationell statistik kring hur ofta olyckor 

inträffar, tillhörande konsekvenser, trender etc. I denna rapport beskrivs även 

flertalet av ovanstående undertyper av olyckor och vad de innefattar.  

_____________________________________________________________ 
 
19 MSB. 2021. Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag som stöd och 
fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB1790 – 
juni 2021. 
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Då nationell statistik eller information används behöver denna anpassas utifrån 

lokala förhållanden så att informationen beskriver kommunens lokala riskbild. 

Kommunen behöver även använda andra kunskapsunderlag såsom lokal 

insatsstatistik, information kring vägar/järnvägar, farligt gods leder, farliga 

verksamheter, karteringar av risker för ras och skred20, översvämningar21, skyfall, 

oljeutsläpp till sjöss22 etc. Det är viktigt att inte bara använda sig av statistik från 

tidigare inträffade händelser rakt av. Det är ett kunskapsunderlag och denna 

statistik behöver kombineras med en bedömning om den är representativ för vad 

som kan hända framöver. 

10.3.1 Föreskrivna olyckstyper 

Kommunen ska utöver den övergripande beskrivningen även beskriva sina risker 

utifrån lokala förhållanden mer specifikt för nedanstående olyckstyper, enligt 8 § i 

föreskrifterna. Det är olyckstyper som i större utsträckning kan inträffa inom varje 

kommun och resultera i stora konsekvenser på liv, hälsa, egendom och/eller miljö, 

samt omfattande räddningsinsatser. Numreringen ska inte ses som att det 

förekommer någon rangordning i viktighet bland olyckstyperna, utan är enbart av 

föreskriftstekniska skäl. 

1. Brand i byggnad 

2. Brand utomhus 

3. Trafikolycka 

4. Olycka med farliga ämnen 

5. Naturolycka 

6. Drunkning 

Med brand i byggnad avses exempelvis bostad, vårdmiljö, skola, industri. Brand 

utomhus innefattar exempelvis skog eller mark, fordon eller avfall/återvinning 

utomhus. Trafikolycka berör exempelvis personbil och tunga fordon som lastbil 

och buss, samt spårtrafik.  

Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av farliga ämnen, såsom 

brandfarliga, explosiva, giftiga, frätande eller radioaktiva, som kan ske i anslutning 

till byggnader/verksamheter eller vid transporter, s.k. farligt gods-olyckor, men 

kan också härledas till andra händelser med farliga ämnen såsom värmepåverkad 

acetylenflaska, temperaturstegring i tank med farligt ämne, radioaktiv strålning etc. 

eller till området CBRNE23 (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and 

Explosive). 

_____________________________________________________________ 
 
20 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-
och-erosion. Besökt 2021-05-21. 
21 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-
klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning. Besökt 2021-05-21. 
22 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/oljeskadeskydd/ Besökt 
2021-05-21. 
23 https://www.msb.se/CBRNE. Besökt 2021-05-21. 

http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-och-erosion
http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-och-erosion
http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning
http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/oljeskadeskydd/
https://www.msb.se/CBRNE
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Med naturolycka avses i detta sammanhang natur- och klimatrelaterade olyckor i 

form av exempelvis översvämning, ras, slamströmmar, skred, storm, extrema 

temperaturer samt extrem nederbörd.  

Kommunens beskrivning per olyckstyp bör ta hänsyn till och beskriva den 

variation av olyckor som kan inträffa i kommunen inom respektive olyckstyp, 

exempelvis när det gäller objektstyp, geografisk plats eller omfattning.  

Kommunen bör i förekommande fall ytterligare beskriva den bredd som kan 

finnas inom de olika olyckstyperna och fokusera på de ”undertyper” av olyckor 

som i större utsträckning kan leda till konsekvenser på människors liv, hälsa, 

egendom och miljö, samt omfattande räddningsinsatser. Dessa olika sorters 

olyckor har även olika karaktärer och påverkar på olika sätt förutsättningarna till 

förmåga att förebygga och förmåga till räddningsinsats.  

För att fånga bredden inom olyckstypen kan kommunen använda sig av för 

kommunen relevanta underolyckstyper. Det kan exempelvis vara underolyckstyper 

enligt nedanstående. Notera att olycka med farliga ämnen och drunkning inte har 

specificerats ytterligare i detta exempel och därför inte finns med i listan nedan. 

Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av farliga ämnen och kan 

därutöver specificeras på olika sätt, medan drunkning inte har någon tydlig 

undertyp.  

 Brand i byggnad: 

o Brand i bostad 

o Brand i vårdmiljö 

o Brand i skola eller förskola 

o Brand i allmänna verksamheter såsom handel, hotell, restaurang 

och danslokal 

o Brand i industri 

 Brand utomhus 

o Brand i skog eller mark 

o Brand i fordon 

 Trafikolycka 

o Trafikolycka, personbil 

o Trafikolycka, tunga fordon 

o Spårtrafikolycka 

 Naturolycka 

o Översvämning  

o Ras eller skred 

 
Det finns ytterligare underolyckstyper av olyckor än de som anges här ovan Detta 

kan vara olyckor som varierar i förekomst och omfattning mellan kommunerna, 

såsom brand i fartyg eller andra olyckor med fartyg, flygolycka, dammbrott, 

oljeutsläpp längs kust med flera.  
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Olyckstyperna är främst knutna till räddningstjänsternas insatsstatistik och kallas 

där för händelsetyper. De underliggande olyckstyperna är för brand i byggnad 

knutna till vilken verksamhet/miljö de inträffar i och för trafikolycka vilka 

trafikelement som är inblandade.  

Kommunen kan även i sin beskrivning av olyckstyperna beskriva olika typer av 

miljöer som olyckorna kan inträffa i, exempelvis i tunnlar, 

undermarksanläggningar eller höga byggnader. Om det finns stora geografiska 

skillnader inom en kommun kan kommunen delas in i olika områden och 

riskbeskrivningen per olyckstyp beskrivas för de olika områdena. Områdena kan 

delas in i till exempel tätort24 och landsbygd. Att dela upp riskbeskrivningen för 

olika olyckstyper i olika geografiska områden möjliggör att differentiera behovet av 

förmåga. Kommunen kan även utifrån behov beakta perspektiven oavsiktliga och 

avsiktliga mänskliga handlingar i förhållande till olyckstyperna, vilket bl.a. kan 

påverka det förebyggande arbetet.  

Kommunen behöver även bevaka den framtida utvecklingen av olyckor och ta 

hänsyn till framtida påverkan på olyckors frekvenser och konsekvenser, såsom 

förändrat klimat, demografiska förändringar, urbanisering etc. Den eventuella 

samhällsutveckling som beskrivs i handlingsprogrammens kapitel 2 Beskrivning av 

kommunen (tredje punkten i allmänna råden till 5 §) bör ingå i kunskapsunderlaget 

för att se hur dessa påverkar risker utifrån lokala förhållanden. För omfattande 

olyckor som inträffar sällan och där det saknas tillräckligt med lokal statistik kring 

hur ofta och vilka förväntade konsekvenser, kan det vara mer relevant att beskriva 

dessa kvalitativt kring hur ofta och vilka konsekvenserna förväntas bli. Stöd och 

information kring detta finns bl.a. beskrivet i ovan nämnda rapport, i form av 

fördjupade beskrivningar med hänvisningar till aktuella källor för flertalet av 

olyckstyperna.  

Även framtida utveckling avseende höjd beredskap bör beaktas och utgå från 

dialog mellan kommunen och länsstyrelsen, där även ovanstående olyckstyper och 

underolyckstyper kan ingå i kommunens beskrivning av risker för olyckor vid höjd 

beredskap. 

10.3.2 Kompletterande olyckstyper 

Enligt 8 § i föreskrifterna ska kommunen komplettera med olyckstyper utifrån 

lokala förhållanden. De ska likt ovanstående olyckstyper beskrivas i egna delkapitel 

i kapitel 4 Risker. Kompletterande delkapitel med olyckstyper bör placeras efter 

den sista olyckstypen i listan ovan, det vill säga som delkapitel 4.8 och så vidare. 

Om kommunen tycker att det finns fog för att istället lägga in de kompletterande 

olyckstyperna emellan de redan föreskrivna olyckstyperna går det bra. Det är dock 

inte meningen att ordningen mellan de från början listade olyckstyperna i 

föreskrifterna ska ändras.  

_____________________________________________________________ 
 
24 En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, SCB, https://www.scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/. Besökt 2021-05-21.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/
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Avsikten är inte att underolyckstyper som redan ingår i någon av de föreskrivna 

olyckstyperna ska omformas till egna kompletterande olyckstyper i egna delkapitel, 

utan de beskrivs under respektive olyckstyp.  

De kompletterande olyckstyperna och tillhörande undertyper av olyckor som 

beskrivs ska uppfylla kriterierna för räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § LSO, då 

handlingsprogrammet har denna avgränsning utifrån 3 kap. 3 och 8 §§ LSO. 

Olyckstypen nödställd person lyfts fram i de allmänna råden som en olyckstyp 

som kommunen bör överväga att lägga till. När det gäller undertyper i denna 

olyckstyp är det oftast framförallt fastklämd person och självmord eller 

självmordsförsök, som kan leda till stora konsekvenser på liv och hälsa. Alla 

sådana händelser som inryms här är inte alltid att betrakta som olyckor som kan 

leda till räddningsinsats enligt LSO (kan exempelvis vara sjukvårdsuppdrag eller 

hjälp till polis), men i vissa fall kan kriterierna anses vara uppfyllda. För utvecklat 

resonemang kring ansvarsfördelning och stöd kring suicid, se rapport ”Samverkan 

mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid”25. Se 

även konsekvensutredningen26 till föreskrifterna för utvecklade överväganden 

angående just självmord och självmordsförsök. 

Exempelskrivningar 

Nedan ges inledande exempel för brand i byggnad och trafikolycka. Förhållanden 

vid höjd beredskap berörs i ett eget stycke i slutet. 

Brand i byggnad 

Brand i byggnad är en olyckstyp som kan delas in i flera olika undertyper av olyckor som, inom 

kommunens geografiska område, varierar stort avseende hur ofta de sker och med vilka 

konsekvenser till följd. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat drygt 400 bränder i 

byggnader per år, vilket är något lägre än riksgenomsnittet vid jämförelse per tusen invånare27. 

Antalet bränder i byggnader har legat på en relativt konstant nivå under den senaste 

tioårsperioden. Flertalet av bränderna sker i bostäder och den vanligaste orsaken till 

bostadsbränder är glömd spis där det även syns en tydlig ökning under perioden medan det syns 

en minskning av de eldstadsrelaterade bränderna. 

De flesta bränder i byggnader inom kommunens geografiska område inträffar under 

vinterhalvåret, och under eftermiddagar och kvällar då de flesta är hemma i sina bostäder. 

Villabränder är den klart mest frekventa byggnadstypen för brand i byggnad och även den 

byggnadstyp där flest personer avlider eller skadas till följd av brand. Antalet personskador är 

_____________________________________________________________ 
 
25MSB. 2015. ”Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid”. 
MSB0088-09. 
26 MSB. 2021. Konsekvensutredning vid regelgivning – Föreskrifter och allmänna råd om kommunala 
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Ärendenr MSB2020-1116. 
27 MSB. 2021. Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag som stöd och 
fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB1790 – 
juni 2021. 
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oförändrad under perioden. En stor andel av de som skadas eller avlider till följd av bränder är 

äldre eller har någon form av fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning. 

Andra byggnadstyper som är frekvent drabbade av brand inom kommunens geografiska område 

är fritidshus och flerbostadshus. Dessa är också de byggnadstyper näst efter villor där flest 

personer avlider eller skadas till följd av brand. Det är också relativt frekvent med bränder i 

industribyggnader. Dessa bränder leder sällan till några personskador men kan leda till stora 

ekonomiska skador och konsekvenser på egendom och miljö. Bränder vid olika former av 

vårdinrättningar är mer sällsynta än vid industribyggnader men där förekommer oftare att 

personer avlider eller skadas till följd av brand. Bränder i skolor och förskolor har ökat den 

senaste tioårsperioden och ligger något över riksgenomsnittet. Dessa bränder är ofta avsiktliga och 

inträffar vanligtvis dagtid.  

Det finns långtgående planer på utbyggnad av ett omfattande industriområde med flertalet 

kemisk och tillverkningsindustrier, vilket kan påverka den framtida risken för olyckor med 

bränder i byggnad. 

Trafikolycka  

Trafikolyckor är en vanligt förekommande olyckstyp och det inträffar regelbundet olyckor med 

svåra personskador och dödsfall inomkommunen. Antalet trafikolyckor visar en tydlig ökning 

under den senaste tioårsperioden. Däremot ligger antalet omkomna och skadade på en relativt 

konstant nivå under perioden. I majoriteten av trafikolyckorna är en personbil inblandad. 

Höjd beredskap 

Bostadshus i flera våningar är normalt solida konstruktioner försedda med vatten och el 

(eventuellt gas i begränsad omfattning). Angrepp kan innebära flera raserade flerbostadshus. Det 

förväntas då finnas ett okänt antal drabbade personer i och runt byggnaden. På grund av någon 

form av vapenverkan, som inte är känd vid insatsens början, sker en fullständig kollaps eller 

partiell kollaps av byggnaden. Sannolikt kommer det också initialt att förekomma bränder i 

rasmassorna samt att det finns oxeploderad ammunition i eller i anslutning till rasmassorna. 

Andra byggnadstyper som drabbas av angrepp inom kommunens geografiska område och med 

byggnadsras som följd är byggnader knutna till samhällsviktig verksamhet exempelvis 

drivmedelsdepåer, industriområde med kemisk industri eller tillverkningsindustri. Strukturen på 

rasmassorna avgör vilken metod som är lämplig metod för att frilägga de innestängda. Maskiner 

och byggmaterial kan sedan väljas med utgångspunkt från byggnadsmaterialet.  

Utifrån länsstyrelsens antagande vad gäller hotbild baseras riskbilden för höjd beredskap på tre 

parallella typhändelser som innefattar raserade byggnad och brand. Bostadshus såväl som 

industribyggnader. 
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11 Värdering 
Utifrån beskrivningen av riskerna i tidigare kapitel behöver kommunen värdera 

riskerna. Kommunen behöver värdera om skyddet kan anses vara tillfredsställande 

och likvärdigt. Här kan kommunen jämföra sig med andra, likvärdiga kommuner, 

olika delar av kommunen och med motsvarande andra likvärdiga delar i andra 

kommuner (exempelvis landsbygd med liknande landsbygd). Det behöver göras 

värderingar per olyckstyp men också mellan olyckstyperna. Det kan vara ett 

komplicerat steg i kommunens arbete, men värderingen är viktig för att sedan gå 

vidare i nästa steg med att sätta mål och på ett övergripande sätt beskriva förmåga 

och verksamhet. Värderingen bör såsom det anges i de allmänna råden innehålla 

en slutsats om riskerna och skyddet, som en brygga över till målen. Frågor som 

skulle kunna ställas i detta steg är om riskerna som finns i kommunens område är 

acceptabla, vilka delar av det befintliga skyddet som är helt avgörande att 

upprätthålla och om mål behöver antas i handlingsprogrammet för att uppnå ett 

tillfredsställande och likvärdig skydd?  

Ett exempel på vad som kan värderas är huruvida det finns områden där det 

inträffar många olyckor, men där tiden till att en räddningsinsats kan påbörjas är 

lång. Värderingen i detta fall handlar om att ta ställning till om detta är acceptabelt, 

eller om åtgärder behöver vidtas, för att antingen minska antalet olyckor som sker 

i området eller minska tiden till att åtgärder vidtas genom att en räddningsinsats 

kan påbörjas i området. Är skyddet tillfredsställande och likvärdigt? Om 

bedömningen är att det inte kan anses vara det, kan kommunen redan här 

reflektera över och förbereda sin syn på hur skyddet skulle kunna bli 

tillfredsställande och likvärdigt.  

För att kunna värdera förmågan till 

räddningsinsats och bedöma om den är tillräcklig 

krävs därför djupare analyser som ett underlag 

för att skyddet ska vara i balans med riskerna i 

kommunen, figur 2.  

Ett sätt för kommunen att skaffa sig en 

uppfattning om vilken nivå av skydd som finns i 

kommunen och se hur väl de nationella målen 

uppfylls är som ovan nämnts att jämföra sig med 

andra kommuner med liknande struktur och 

förutsättningar, eller att jämföra sig med 

riksgenomsnittet där så är lämpligt. När nu handlingsprogrammen förväntas bli 

enhetligare och mer jämförbara underlättas sannolikt sådana jämförelser, vilket är 

ett av syftena med lagändringen som har gjorts nyligen. Det är således både 

kommunerna och tillsynsmyndigheten (MSB) som kan dra nytta av detta.  

Utifrån en sådan jämförelse kan kommunen få en indikation på vilken ”nivå” den 

egna kommunen ligger på samt vilka mål och vilken förmåga och verksamhet som 

liknande kommuner har satt i handlingsprogrammen. Ett bra verktyg för 

Figur 2. Vågskål, risk och skydd. 
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jämförelser är MSB:s statistikverktyg IDA28 där man kan ta fram detaljerad statistik 

om kommunernas genomförda räddningsinsatser. Det ska dock sägas att vissa, 

mer kvalitativa jämförelser kan vara utmanande och att statistik är en del av 

underlaget. 

Riskvärdering handlar alltså om att ta ställning till riskerna och skyddet, men det är 

också i denna del av arbetet som kommunen kan börja förbereda inför kommande 

steg angående vad som behöver göras för att skyddet ska kunna anses vara 

tillfredsställande och likvärdigt. 

Första steget är att här i värderingen identifiera om det finns risker i de lokala 

förhållandena som behöver hanteras och i så fall vilka de är. Nästa steg är att 

formulera mål om relevanta delar i skyddet och kommunens verksamhet och om 

vilken effekt som kommunen ska uppnå utifrån medborgarens perspektiv. Detta 

berörs i nästa kapitel i handboken. Därefter följer steget att slå fast hur förmåga 

och verksamhet behöver se ut och att ta fram åtgärder som syftar till att uppnå 

målen och skapa effekterna som önskas för ett tillfredsställande och likvärdigt 

skydd. Åtgärder kommer således rent konkret inte in förrän i senare steg, men det 

blir samtidigt ofta i riskvärderingen tydligt vad som behöver åtgärdas eller vilka 

möjligheterna är att jobba med att minska sannolikheterna för olyckor eller 

konsekvenserna av desamma. Detta senare steg berörs under förmåga och 

verksamhet, där kommunen beskriver vilka förmågor och verksamhet som 

behöver finnas utifrån lokala förhållanden för att nå de nationella och lokala 

målen, men bör tydligare komma till uttryck i mer detaljerade dokument, såsom 

exempelvis verksamhetsplaner eller motsvarande. 

I dessa delar av arbetet kan olika standarder om riskvärdering och även om 

riskreducering tjäna som inspiration i arbetet, såsom exempelvis ISO29 och IEC30. 

Förslag till riskreduktion 

De åtgärder som kommunen genomför för att påverka sannolikheten för och/eller 

konsekvenserna av olyckor kan behöva vara av olika slag i olika delar av 

kommunen för att kunna uppnå en likvärdig skyddsnivå i alla delar av kommunen, 

se figur 3.  

En kommundel med många olyckor och långa responstider kan behöva hanteras 

även om den ”vägs upp” av att resterande delar av kommunen har goda värden 

angående dessa parametrar. Geografiskt uppdelad information (GIS) kan skapa 

denna förståelse. Exempelvis kan förmågan hos enskilda att begränsa skador 

behöva vara högre i ett område där förmågan att genomföra räddningsinsats är 

lägre, till exempelvis på grund av längre körtider. På exempelvis vårdhem kan det 

behövas både en snabb responsförmåga hos räddningsresurser som hos personal 

_____________________________________________________________ 
 
28 http://ida.msb.se. Besökt 2021-05-21.  
29 SS-ISO 31000:2018, Riskhantering - Vägledning 
30 International Electrotechnical Commission. Risk management – Risk assessment techniques. ISO/IEC 
31010:2009. 

http://ida.msb.se/
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på vårdboendet för att skapa ett likvärdigt och tillfredsställande skydd för den 

boende.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Schematisk bild: Förmåga för att skapa en likvärdig skyddsnivå uppnås på olika 
sätt beroende på olikheter i risker men även geografiska och demografiska olikheter. 

Exempel på andra åtgärder som kan övervägas för att kompensera en lägre 

förmåga att genomföra räddningsinsats (det vill säga lägre effekt av 

räddningsinsatsen på olyckans konsekvens) i landsbygd skulle kunna vara  

 den enskilde ges utbildning att hantera en brand  

 koncept med förstärkt medmänniska eller civil insatsperson 

 organiserade frivilliga exempelvis inom Sveriges frivilliga brandkårer 

 andra aktörer såsom väktare, vaktmästare på skolor med flera som även 

utbildats i brandskydd 

Det är alltså flera olika åtgärder i kombination som skapar det totala skyddet mot 

olyckor. När kommunen ska värdera om skyddet är likvärdigt inom kommunen 

och mellan kommuner ska värderingen göras mot det totala skydd som åstadkoms. 

Arbetet med att i samband med värderingen överväga vilka åtgärder som skulle 

kunna ha effekt på sannolikheterna och konsekvenserna vid olyckor fortsätter 

såsom nämnts i kommande steg. Det har dock lagts i detta kapitel för att utgöra en 

grund inför att formulera målen. Målen behöver vara relevanta och sikta in sig på 

de delar av skyddet för medborgarna som ger bäst effekt och säkerställer ett 

tillfredsställande och likvärdigt skydd. För att gå vidare och kunna formulera 

relevanta mål i nästa steg som ger effekt på skyddet behöver kommunen sannolikt 

göra överväganden och analyser i värderingssteget av möjligheterna och 

utmaningarna. Såsom de allmänna råden till 9 § anger behöver kommunen i sin 
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värdering dra slutsatser som grund för formuleringen av målen och som också 

indirekt ligger till grund för utformningen av förmåga och verksamhet. Den röda 

tråden behöver göras tydlig även i detta steg. 

Exempelskrivningar 

Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor har värderats och bedöms i stort 

sett uppfylla målet om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd. Kommunen bedömer att de 

åtgärder som vidtagits för att förhindra brand gett effekt inom allmänna byggnader som skolor 

och vårdlokaler, där riskerna för dessa typer av olyckor bedöms ligga på acceptabla nivåer. Det 

har inträffat ett antal tillbud som stannat i tidigt skede beroende på begränsande förebyggande 

åtgärder. Verksamheten med att minska risker för bränder i skolor behöver ständigt fortgå med 

anledning av de stora konsekvenser sådana olyckor kan leda till.  

Bostadsbränder har kommunen ett fortsatt något högre utfall på skador än riksgenomsnittet och 

bedöms i riskvärderingen inte vara på en acceptabel nivå. Här behöver kommunen fortsätta med 

pågående förebyggande åtgärder, men även vidta ytterligare åtgärder för att minska antalet 

olyckor eller konsekvenser av dessa. Kommunen bedömer att andelen äldre i befolkningen 

kommer att öka under de kommande åren och ser därför ett behov av olika åtgärder för att 

säkerställa ett skäligt brandskydd i såväl äldreboenden som bostäder för denna grupp.  

Kommunen har historiskt sett kunnat hantera alla de olyckor som hänt genom kommunala 

räddningsinsatser utan någon brist på resurser. Inom området trafikolyckor klarar kommunens 

räddningstjänst  i huvudsak de uppdrag och beslutade tider som avses med undantag gällande 

Storskogsvägen via Storskog där bedömningen görs att risknivån behöver minska. Kommunen 

behöver undersöka åtgärdsalternativ för att antingen minska antalet olyckor som sker i området 

eller minska konsekvenserna i för de fall de inträffar, exempelvis genom att minska tiden till att 

en räddningsinsats kan påbörjas i området. Inledningsvis kommer kommunen att utveckla 

möjligheten till snabbare förstainsats inom detta område för att kunna påbörja identifierade 

nyckeluppgifter vid räddningsinsatserna och på så sätt minska konsekvenserna vid trafikolyckor 

i detta område.  

 

12 Mål  

12.1 Utgångspunkter  
I ”portalparagrafen” 1 kap. 1 § i LSO framgår att det i kommunen ska finnas ett 

tillfredsställande och likvärdigt skydd som ska beakta lokala förhållanden som 

finns i kommunen. I propositionen31 inför LSO år 2003 angavs att målsättningen 

för samhällets räddningstjänst bör uttryckas som ett övergripande och nationellt 

mål om att, det i hela landet skall upprätthållas ett, med hänsyn till de lokala 
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förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor med avseende på 

människors liv och hälsa samt på egendom och miljön.  

Det nationella målet för den förebyggande verksamheten i 1 kap. 3 a § LSO 

innebär att verksamheten ska planeras, organiseras och utföras så att den effektivt 

bidrar till att förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra 

olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra dödsfall och allvarliga skador. 

Kommunens förebyggande arbete bör ge god effekt och vara kostnadseffektivt.32 

År 2010 antog MSB på regeringens uppdrag en nationell strategi för hur 

brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda.33 Den vision som formulerades 

innebar att  

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.  

Det nationella målet för räddningstjänst som finns i 1 kap. 3§ LSO innebär att de 

räddningsinsatser kommunen ska genomföra ska organiseras och planeras på 

sådant sätt att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt. Snabbhet har betydelse för en effektiv räddningstjänst och bör 

därför betonas34, vilket fångas i föreskrifternas del om förmåga till räddningsinsats. 

12.2 Kommunens mål 
Utifrån de nationella målen ska kommunerna i sina handlingsprogram ange de 

lokala mål (så kallade. ”verksamhetsmål”) som bedöms nödvändiga för att nå de 

nationella målen utifrån den lokala riskbilden.35 De lokala målen bör formuleras 

som övergripande mål och ska ange vilken effekt kommunen vill uppnå med sin 

verksamhet. Det innebär att kommunen formulerar målen utifrån slutsatserna i 

värderingen som har gjorts i ett tidigare steg. Det här är ett viktigt steg i att 

åstadkomma den röda tråden mellan risker – värdering - mål – förmåga och 

verksamhet i kommunen, så att de lokala förhållandena får genomslag i 

kommunens arbete med att sträva mot de nationella målen. 

De lokala målen bör vara möjliga att följa upp. Om målen inte är mätbara bör 

kommunen koppla indikatorer eller liknande till målen för att göra det möjligt att 

följa läget. Således skapas en röd tråd. I detta bör även visionen kopplad till den 

nationella strategin enligt ovan beaktas. 

Målen bör formuleras utifrån medborgarens perspektiv och ange vilken effekt eller 

vilket resultat som eftersträvas och hur medborgarnas skydd ska förbättras eller 

vidmakthållas, exempelvis om att reducera antalet eldstadsrelaterade bränder eller 

inom vilken tid en räddningsinsats kan påbörjas. Det kan också vara så att 

kommunen vid en viss olyckstyp har som mål att inom en viss tid från framkomst 

bryta den negativa händelseutvecklingen på olycksplatsen.  

_____________________________________________________________ 
 
32 Prop. 2019/20:176 
33 MSB. 2009. En nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda, Dnr 2009-14343. 
34 Prop. 2002/03:119 
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Målen styr vilken förmåga och verksamhet som kommunen ska ha, se 

efterföljande kapitel. Såsom nämndes i kapitel 11 Värdering har kommunen 

sannolikt i det steget redan påbörjat övervägandena och analysen av vilken 

förmåga och vilka åtgärder som kan vara relevanta för att få effekt och således 

uppnå målen och möta den lokala riskbilden. 

Det kan exempelvis röra sig om särskilda inriktningar av utbildning och övning av 

egen personal eller inköp av särskild utrustning. Dessa åtgärder kan ha ett tydligt 

fokus mot att uppnå de lokala verksamhetsmålen. Dessa åtgärder har vanligtvis en 

kortare tidshorisont än de lokala verksamhetsmålen och det är således lämpligt att 

dessa planeras, hanteras och följs upp inom ramen för den ordinarie 

verksamhetsplaneringen. I propositionen till LSO 2003 benämndes dessa lokala 

mål prestationsmål. MSB:s mening är att prestationsmål beskriver åtgärder eller 

aktiviteter på verksamhetsnivå och därmed passar bättre i exempelvis 

verksamhetsplaner och dylikt, inte politiskt antagna handlingsprogram. 

För att genomföra åtgärderna kan det vara nödvändigt att samverka inom och 

mellan kommuner eller med andra aktörer och tillföras resurser. 

Exempelskrivningar 

Den största utmaningen i verksamheten är att upprätthålla nuvarande nivå på verksamheten 

samtidigt som vi hela tiden måste vara vaksamma på att gradvis anpassa verksamheten efter nya 

förutsättningar och risker. För att klara detta behöver vi satsa på kontinuerlig fortbildning av 

vår personal och ha en god övningsverksamhet som utgår från de behov som finns. Ett viktigt 

ingångsvärde i strävan mot gradvis utveckling och anpassning är att lära från de 

räddningsinsatser som genomförs framförallt från kommunens egna olycksundersökningar men 

även genom att ta del av erfarenheter från insatser på andra håll i landet. Vi har upprättat en 

kvalitetssäkringsmodell enligt xx som omfattar hela verksamheten och bidrar till att förmågan 

alltid upprätthålls.  

Kommunen ser dock behov av särskilt riktade målsättningar där skyddet för de som lever och 

vistas i kommunen behöver öka. De särskilda målsättningar kommunen beslutat om är att 

 Minska antalet bränder och skador till följd av bränder i bostäder och fritidshus där 

människor med vårdbehov vistas. 

 Minska antalet trafikolyckor och allvarliga skador till följd av trafikolyckor inom 

kommunens vägnät. 

 Minska tiden till första insats i kommunens glest befolkade delar genom att skapa en 

snabb insats med förstinsatsperson gällande området Finbo.  

 Den enskilde fastighetsägarens förmåga och vilja att ta eget ansvar för sitt brandskydd 

ska öka.  

För att minska antalet bränder och konsekvenserna av desamma i villor och fritidshus är den 

enskilde fastighetsägarens kunskap och förmåga central. Kommunen ska arbeta aktivt för att 
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stödja och hjälpa den enskilde att öka sin kunskap och förmåga att förebygga bränder och 

hantera eventuellt uppkomna bränder.  

 Skyddet för särskilt riskutsatta personer ska öka så att deras förutsättningar vid 

brand förbättras. 

Vissa grupper i samhället har en förhöjd risk att allvarligt skadas eller omkomma till följd av 

brand. För att öka dessa gruppers skydd behöver särskilt anpassade åtgärder vidtas. För att 

uppnå detta behöver samverkan mellan olika kommunala förvaltningar och andra organisationer 

ske.   

 Insatstiderna i Storskog ska förkortas.   

En snabb insats är många gånger av stor betydelse för att effektivt kunna begränsa eller bryta ett 

skadeförlopp. Tiderna till insats i några geografiska områden i kommunen är inte 

tillfredsställande och kan inte genomföras inom godtagbar tid. Därför behöver åtgärder vidtas för 

att kunna utföra förstainsatser inom godtagbar tid. 

 

13 Förebyggande - 
förmåga och 
verksamhet  

13.1 Utgångspunkter 

Av förarbetena till förändringarna i lagstiftningen36 framgår att avsikten med att 

införa ett nationellt mål även för den förebyggande verksamheten var dels att 

likställa den med räddningstjänstverksamheten, dels att ge en tydligare nationell 

inriktning för den förebyggande verksamheten.  

Inriktningen är att de åtgärder som vidtas ska vara effektiva och ha god effekt på 

skadeutfallet samtidigt som de ska vara kostnadseffektiva. En tydlig inriktning som 

framförs är att cirka 80 procent av de som avlider i bränder gör det i sin bostad 

och att det bland dessa finns en kraftig överrepresentation av vissa grupper i 

befolkningen. Åtgärder bör därför vidtas för att minska antalet bostadsbränder 

och antalet skadade och avlidna till följd av dessa. Här kan det vara viktigt att 

analysera orsakerna till varför en olycka inträffar och varför utfallet av olyckan blir 

som den blir. Den kunskapen är av stor vikt för att kunna vidta effektiva och 

verkningsfulla åtgärder. 

Vidare finns även behov av att säkerställa att skyddet i de byggnader och 

anläggningar där riskerna för allvarliga konsekvenser i samband med en 

uppkommen brand är särskilt stora uppfyller samhällets krav. Avseende den 
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förebyggande del i kommunens ansvar som pekas ut i 3 kap.4§ LSO avseende 

rengöring och brandskyddskontroll där kommunen ges möjlighet att överlåta 

utförandet till privat entreprenör ska kommunen beskriva detta på en 

övergripande nivå i handlingsprogrammen. Verksamhetens omfattning behöver 

framgå och hänvisningar till underliggande styrdokument där verksamheten 

beskrivs mer ingående är lämpligt. Kommunen har, oavsett om utförandet sker av 

privat entreprenör eller inte, ansvaret och ska som en del i detta kunna följa upp 

utförandet av verksamheten. 

De lokala verksamhetsmålen för den förebyggande verksamheten bör således ta 

sin utgångspunkt i denna inriktning, vilket också ger vägledning kring hur 

verksamheten ska dimensioneras, prioriteras och utformas. 

Kommunens beskrivning av det förebyggande arbetet bör göras på en 

övergripande nivå i handlingsprogrammen. Handlingsprogrammens syfte bör 

framförallt vara att fungera som kommunens strategiska styrdokument där den 

politiska nivån långsiktigt anger färdriktningen och ramarna för verksamheten. 

Mot den bakgrunden bör det vara ett lättöverskådligt dokument befriat från allt 

för mycket detaljer. Däremot kan det vara nödvändigt att det finns en mer 

detaljerad styrning och planering av kommunernas verksamhet, som underlag till 

den övergripande beskrivningen. Framförallt kan det behövas för verksamhetens 

eget behov på kort sikt men det kan även vara nödvändigt att kunna redogöra för 

dessa delar när staten genomför en tillsyn av kommunens skyldigheter.  

13.2 Tillsyn 
I handlingsprogrammen ska kommunens övergripande planering och inriktning 

för de uppgifter som avser kommunens tillsyn över den enskildes skyldigheter 

enligt LSO 2 kap. 2 och 4 §§ beskrivas. Kontrollen av att den enskilde uppfyller 

sina skyldigheter är en viktig del av kommunens förebyggande arbete. 37 ”Den 

enskilde” kan vara både en juridisk och en fysisk person och syfta på en ägare, 

nyttjare, verksamhetsutövare eller privatperson. Det innebär att kommunen 

genom sin tillsyn bör ha kontroll på riskerna och att skyddet i särskilt utpekade 

byggnader och anläggningar håller en betryggande säkerhetsnivå och vid behov 

ställa krav på att åtgärder vidtas när säkerhetsnivån inte uppfylls. Skyldigheterna 

gäller för ägare eller för de som nyttjar vissa byggnader eller anläggningar. 

Skyldigheterna avser att vidta åtgärder för att begränsa bränder och skador till följd 

av bränder. Det kan även avse skyldigheter att hålla livräddningsutrustning vid 

hamnar, kajer och badplatser samt utrustning för evakuering av människor från 

liftar vid skidanläggningar. 

Vid anläggningar där själva verksamheten innebär en risk för skador på människor 

och miljö finns en skyldighet enligt 2 kap. 4§ LSO för verksamhetsutövaren att i 

skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal eller egendom och i 

_____________________________________________________________ 
 
37 MSB. 2016. Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Publikationsnr MSB474 - reviderad mars 
2016. 
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övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. 

Exempel på sådana anläggningar är viss industriell verksamhet, flygplatser och 

dammanläggningar.  

Samordning som behövs för att hålla förteckningen av byggnader och 

anläggningar aktuell kan tas med, exempelvis mellan byggnadsnämnd och den som 

utför kommunens tillsyn enligt LSO. I MSB:s föreskrifter38 om kommunal tillsyn 

finns närmare reglering för hur tillsynsverksamheten ska planeras och utföras.  

Exempelskrivningar 

Räddningstjänstförvaltningen i kommunen ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes 

skyldigheter i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att utföra tillsyn är 

räddningschef eller dennes delegerade utsedda medarbetare. Myndighetsbeslut får fattas av 

räddningschef, ställföreträdande räddningschef samt enhetschef för den förebyggande verksamheten 

där tillsynen är sorterad. Kommunen ställer höga krav på att de som arbetar som 

tillsynsförrättare har kompetens kring byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, farlig 

verksamhet och relevant lagstiftning för att denne ska kunna motivera och förklara upptäckta 

brister och beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt för den enskilde som blir föremål för en 

tillsyn. Närmare beskrivning av resurser och kompetens för verksamheten återfinns i avsnitt XX 

och utförlig beskrivning av hur beslutsfattandet sker återfinns i räddningstjänstens 

delegationsordning. 

Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa 

att de verksamheter som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra 

effektiva inledande åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen. 

Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och anläggningar 

lever upp till kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt brandskydd och 

organisatoriskt brandskydd.  

Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa brandskyddet på sådana 

byggnader och anläggningar där en eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende 

människors liv, hälsa, egendom och miljö. Utöver de byggnader och anläggningar som återfinns i 

MSB:s föreskrifter ska tillsyn göras där stora risker föreligger, exempelvis vid flerbostadshus där 

det bedöms finnas behov av att stärka brandskyddet.  Industrier är ett exempel på objekt som 

behöver bedömas utifrån den verksamhet som bedrivs och vilka konsekvenser en brand eller 

annan olycka i den aktuella byggnaden eller anläggningen skulle kunna medföra. Tillsyn av 

anläggningar som beslutats omfattas av skyldigheterna i LSO 2 kap. 4 § ska genomföras minst 

vart tredje år. Hur ofta tillsyn av den enskildes skyldigheter ska genomföras ska bero på typen 

av objekt och erfarenhet från tidigare tillsyn. Erfarenheter från räddningsinsatser är också ett 

viktigt urvalskriterium för tillsyn och det ska läggas ett särskilt fokus på att få denna 

erfarenhetsåterföring mellan den operativa verksamheten och den förebyggande för att öka skyddet 

i vår kommun.  

_____________________________________________________________ 
 
38 Ej beslutade vid denna handboks slutförande 
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13.3 Stöd till den enskilde 
Grundläggande i lagstiftningen är att det är en enskilde som själv har det primära 
ansvaret för att skydda sitt liv, hälsa och sin egendom samt att inte orsaka olyckor.  
Således är det i första hand den enskilde som själv ska vidta och bekosta åtgärder 

för att förhindra olyckor och begränsa konsekvenserna av de olyckor som 

inträffar. Räddningstjänsten i kommunen har endast skyldighet att ingripa när den 

enskilde inte kan hantera den uppkomna situationen. Den enskilde utgör därför 

grunden för samhällets förmåga att förebygga olyckor och minska konsekvensen 

av de olyckor som ändå inträffar.  

För att den enskilde ska förstå och ta sitt egenansvar har kommunen genom LSO 

3 kap. 2§ en skyldighet att genom rådgivning, information och utbildning 

underlätta för den enskilde att fullgöra denna skyldighet. Det kan innebära att 

kommunen genom olika insatser stärker den enskilde att förebygga olyckor eller 

bistå vid inträffade olyckor. Det kan exempelvis innebära att utbilda den enskilde i 

brandsäkerhet och vattensäkerhet eller informera om vad den kan göra för att 

stödja och påkalla hjälp. Rådgivning till den enskilde ska dessutom utgöra ett 

viktigt komplement till den tillsyn kommunen genomför. Kommunen ska därför i 

sitt handlingsprogram på en övergripande nivå beskriva inriktningen och 

planeringen för arbetet med att underlätta för den enskilde att fullgöra sina 

skyldigheter.   

Här är det av stor vikt att beakta regeringens inriktning till det nationella målet. 

Regeringen pekar på att de åtgärder som vidtas ska ha effekt samtidigt som de ska 

vara kostnadseffektiva. Vidare anför de att bostadsbränder är ett prioriterat 

område och att just rådgivning och information till boende och fastighetsägare bör 

vara en prioriterad uppgift.39 Åtgärder bör vidtas för att minska antalet 

bostadsbränder samt antalet omkomna och skadade till följd av bränder.40  

Personer med olika former av funktionshinder är kraftigt överrepresenterade i 

dödsbrandstatistiken. Det framstår därför som särskilt effektivt att utföra åtgärder 

som är särskilt anpassade för riskutsatta individer.41 För att nå dessa personer med 

information och andra åtgärder kan det finnas ett behov av att samverka med 

andra nämnder och förvaltningar inom kommunerna samt olika föreningar och 

anhöriga.42 

Exempelskrivningar 

Intentionen i lagstiftningen är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera sina 

risker. Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv hantera sina 

risker. Detta görs genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande 
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39 MSB. 2021. Inriktning av nationell strategi för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda, MSB1687 – mars 
2021. 
40 Prop.2019/20:176 
41 MSB. 2020. Brandsäker bostad för alla-stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer, MSB1659 - 
december 2020. 
42 MSB. 2015. Att kommunicera brandskydd: vägledning för riktade kommunikationsinsatser,  MSB948. 
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åtgärder samt att medvetandegöra om riskerna. Viktiga målgrupper för det arbetet är 

fastighetsägare, barn- och skolungdomar samt kommunens anställda.  

Som underlag för arbetet har räddningstjänstförvaltningen upprättat en informations- och 

evenemangsplan för att strategiskt kunna planera för i vilka sammanhang kommunen ska delta 

och informera den enskilde. I planen framgår hur räddningstjänstförvaltningen ska nå mål X 

och Y om förebyggande verksamhet. Se ärendenr X för mer detaljer.  

13.4 Rengöring och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är en del av kommunens 

brandförebyggande verksamhet. I LSO 3 kap. 4§ framgår att kommunen har 

ansvar för att fasta förbränningsanordningar samt imkanaler i storkök och 

restauranger rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt. I 

handlingsprogrammen bör kommunen beskriva hur verksamheten organiseras och 

hanteras exempelvis om kommunen valt att avtala med en privat entreprenör om 

utförandet eller om kommunen själv valt att genomföra hela eller delar av 

verksamheten.  

Vilka objekt som omfattas av kraven på sotning och brandskyddskontroll samt hur 

omfattande brandskyddskontrollen ska vara och hur ofta den ska utföras regleras i 

MSB:s föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6). Enligt 3 kap. 1§ FSO ska 

kommunen meddela föreskrifter om hur ofta rengöring ska ske. Enligt 3 kap. 6§ 

LSO får avgift tas ut. 

Detta innebär att det i kommunens handlingsprogram på övergripande nivå ska 

finnas beskrivet omfattningen av verksamheten.  Detaljer om antal sotningspliktiga 

och brandskyddskontrollpliktiga objekt som finns i respektive fristkategori bör 

finnas i underliggande dokument, där även vilka behov av resurser som krävs för 

att kunna utföra kommunens uppdrag i enlighet med föreskrivna frister för 

verksamheten bör framgå. 

Kommunen har dessutom möjlighet att medge att en fastighetsägare själv får 

utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett krav för 

att kommunen ska medge s.k. egensotning är att uppgiften kan utföras på ett ur 

brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att medge egensotning är 

ingen uppgift kommunen kan överlåta till en privat entreprenör, utan denna fråga 

måste hanteras av kommunen. Det kan vara lämpligt att i handlingsprogrammen 

på en övergripande nivå beskriva hur kommunen avser att hantera egensotningen 

eller egensotningsprocessen, så att den genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt 

betryggande sätt samt rättssäkert och enkelt. Det kan innebära att på en 

övergripande nivå ange vilka kriterier kommunen satt upp för att medge 

egensotning eller att hänvisa till ett underliggande styrdokument som finns för 

denna uppgift.  
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Exempelskrivningar 

Kommunens ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar och att dessa 

kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) är delegerat till 

räddningstjänstförvaltningen i kommunen. På uppdrag av räddningstjänstförvaltningen utförs 

rengöring och brandskyddskontroll av två privata aktörer som innehar varsitt distrikt i 

kommunen. Kommunen har under året upphandlat en ny skorstensfejarmästare för det norra 

distriktet. Det nya avtalet gäller fram till 31 mars 2022 vilket är en anpassning till det södra 

distriktet vars långvariga avtal går ut samma datum.  Innan dess ska en utredning genomföras 

för att se om rengöring och brandskyddskontroll ska bedrivas helt eller delvis i kommunal regi 

alternativt fortsätta ske i entreprenadform och med vilka avtalstider. Det norra distriktet 

omfattar ett resursbehov av (x) årsarbetskrafter för brandskyddskontroll och (y) för rengöring. 

Detta finns utförligare beskrivet i kommunens rapport med diarienr 20xx-12xx. Det södra 

omfattar ett behov av (x) brandskyddskontrollanter och (y) sotare. Detta finns utförligare 

beskrivet i kommunens rapport med diarienr 19xx-1xx4.   

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att ha behörighet att utföra 

dessa har beslutats och meddelats genom MSBFS 2014:6. Kommunen har beslutat om frister 

för rengöring och med stöd av MSBFS 2014:6 har kommunen beslutat att ändra intervall för 

några enstaka anläggningar. Räddningstjänstförvaltningen ska årligen följa upp att sotning och 

brandskyddskontroll sker i enlighet med de beslutade fristerna.  

Räddningstjänstförvaltningen strävar efter att underlätta egensotning för den enskilde genom att 

på kommunens hemsida ge information och vägledning. Bland annat genom att instruktivt steg-

för-steg visa hur en anmälan om egensotning går till och möjliggjort att ansöka via kommunens e-

tjänst eller via blankett samt tagit fram en guide för egensotning.  

13.5 Övriga förebyggande åtgärder  
Ett verktyg för att undvika onödiga bränder i skog och mark är möjligheten för 

länsstyrelser och kommuner att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. 

Föreskriftsrätten är kopplad till en straffrättslig påföljd varför det är särskilt viktigt 

att föreskrifter från länsstyrelser och kommuner är tydligt utformade och att 

eldningsförbud endast meddelas då det är absolut nödvändigt och förbudet 

innehåller åtgärder som verkligen har effekt. Eftersom både kommunen och 

länsstyrelsen har rätten att utfärda föreskrifter och att rätten att utfärda föreskrifter 

om eldningsförbud inte kan överlåtas till ett kommunalförbund utan måste antas 

av primärkommun är det viktigt att primärkommuner, kommunalförbund och 

länsstyrelser samverkar i dessa frågor så att endast en föreskrift gäller för ett visst 

geografiskt område.43 Hur kommunen organiserar och samverkar kring arbetet 

med eldningsförbud bör därför beskrivas under detta avsnitt i 

handlingsprogrammen. Själva ansvarsfördelningen kan inkluderas i kapitel 3 

Styrning av skydd mot olyckor. 

_____________________________________________________________ 
 
43 MSB. 2019. Vägledning om eldningsförbud. MSB1390 - maj 2019. 
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Inom flera områden är inte räddningstjänsten beslutande myndighet utan fungerar 

som expertfunktion inom framförallt brand men har även en viktig roll att vara 

behjälplig i frågor kring risker och att förebygga andra olyckor för att stödja andra 

kommunala förvaltningar och andra myndigheter i deras beslut.  

Risken för en brand och konsekvenserna av en brand kan många gånger påverkas 

av situationen i samhället i stort såsom demografi, stadsplanering och 

socioekonomiska faktorer. Intentionerna i LSO är en tydlig uppmaning till 

kommunen att främja samverkan med olika aktörer och ta initiativ till samarbete 

inom det olycks- och skadeförebyggande arbetet. Uppmaningen baseras på att 

samverkan är en förutsättning för en effektiv förebyggande verksamhet.  

Tanken är att den förvaltning i kommunen som ansvar för det brandförebyggande 

arbetet och räddningstjänsten utifrån sina kunskaper och erfarenheter om risker 

för olyckor i kommunen ska bidra med detta inom andra områden där det kan 

vara aktuellt. Avgränsningen är att det bör röra sig om sådana olyckor som 

föranleder räddningsinsatser. Det rör sig bland annat om samverkan med aktörer 

inom områden som styrs av annan lagstiftning.  

Det kan exempelvis röra sig om trafiksäkerhet, plan- och byggsektorn, miljö, 

folkhälsa, suicidprevention, civilt försvar och brottsförebyggande. Exempelvis har 

plan- och byggverksamheten en viktig roll beroende på att kommunens förmåga 

vid räddningsinsats kan ha betydelse för beviljade bygglov och att nya objekt för 

tillsyn och insatsplanering kan fångas upp den vägen.44 Arbetet med kommunens 

översiktsplan ska beakta olycksrisker som översvämning, ras- och skred etc.  

Ytterligare exempel på samverkan inom kommunen kan vara att den förvaltning 

som ansvarar för brandsäkerhet samverkar med den förvaltning i kommunen som 

ansvarar för vård- och omsorg kring de grupper i befolkningen som bedöms vara 

särskilt riskutsatta för brand och kring vilka åtgärder som kan vara mest effektiva 

för att skydda dessa mot risker vid brand.45  

I handlingsprogrammen bör det därför framgå på vilket sätt kommunen stödjer 

och är sakkunnig i brandsäkerhetsfrågor mot andra förvaltningar och myndigheter. 

Det bör även framgå inom vilka andra områden räddningstjänstförvaltningen 

agerar som sakkunnig inom risk och olycksförebyggande frågor mot andra 

kommunala förvaltningar och myndigheter. Handlingsprogrammen bör också 

innehålla en beskrivning av vilka eventuella egna initiativ till samverkan med andra 

aktörer som tagits för att främja det olycksförebyggande arbetet i kommunen. Det 

kan även nämnas här att det enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) finns en 

skyldighet för en myndighet att samverka med andra myndigheter inom sitt 

verksamhetsområde. 

Ett område som har kopplingar till LSO och brandsäkerhet är LBE och lagen 

(2014:799) om sprängämnesprekurser. Räddningstjänstorganisationen i 

_____________________________________________________________ 
 
44 MSB. 2018. Räddningstjänsten roll i lov- och byggprocessen, MSB1143 - januari 2018. 
45 MSB. 2020. Brandsäker bostad för alla-stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer, MSB1659 - 
december 2020. 
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kommunen är många gånger ålagda att ansvara för kommunens uppgifter inom 

detta område och kommunens arbete med dessa frågor kan därför beskrivas under 

denna punkt på en sammanfattande nivå. 

Exempelskrivningar 

Inom kommunen stödjer räddningstjänstförvaltningen berörda förvaltningar i ärenden enligt PBL 

(2010:900). Det innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av 

byggprocessen. Det handlar också om att i kommunens planprocesser beakta risker som ras- och 

skred, översvämning, avstånd till olika former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant som 

kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser som behov av fordon för 

livräddning på hög höjd, brandposter och behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon.  

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår 

räddningstjänstförvaltningen miljö-och hälsoskyddsförvaltningen i frågor om lokalerna är 

anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i ansökan. 

Räddningstjänstförvaltningen är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet 

vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang 

eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt 

tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och 

pensionatsrörelse. Räddningstjänstförvaltningen bistår också Trafikverket i trafikplanering vid 

ny- eller ombyggnation av vägar, järnvägar där man beaktar saker som:  

 Insatstider  

 risk för ras och skred  

 översvämningsrisk 

 avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde  

Räddningstjänstförvaltningen är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. Miljöbalken.  

Av nationell statistik framgår att det finns särskilt riskutsatta grupper i befolkningen som är 

kraftigt överrepresenterade vid dödsbränder. För att dessa grupper ska ha ett tillräckligt skydd 

mot bränder krävs särskilt anpassade åtgärder. De särskilt riskutsatta grupperna är i hög 

utsträckning brukare av insatser från vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen. Vård- och 

omsorgsnämnden inledde under 2020 ett arbete med att identifiera personer som är särskilt 

riskutsatta för bränder. För att bedöma vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla och 

effektiva samverkar vård- och omsorgsnämnden med räddningstjänstförvaltningen. 
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14 Räddningstjänst – 
förmåga och 
verksamhet 

Förutom nedanstående stöd finns även en rapport framtagen om förmåga, som 

heter ”Förmåga till räddningsinsats”46, som finns på MSB:s hemsida. 

14.1 Utgångspunkter 
Räddningstjänsten i kommunen ska planeras och organiseras så att det finns 

förmåga att hantera de olyckor som finns inom kommunens geografiska område. 

Varje år inträffar över 100 000 olyckor som är att anse som räddningstjänst. 

Risken för olyckor skiljer sig åt mellan kommuner och inom olika områden inom 

en kommun. Kommunen behöver därför anpassa sin verksamhet till variationen i 

riskbilden. Långa insatstider, stor andel människor med vårdbehov, industri med 

farlig verksamhet är variationer som kan behöva beaktas för ett likvärdigt skydd.  

Den röda tråden mellan risker – värdering – mål – förmåga och verksamhet 

behöver bli tydlig.  

Förmåga till räddningsinsats återfinns i 12-13 § i föreskrifterna och fokuserar på 

möjligheten att åstadkomma effekter, såsom tidigare har nämnts i kapitel 4 Risk, 

förmåga och effekter. Beskrivningarna enligt paragraferna ska ses som att de syftar 

till att tillsammans beskriva en bild av förmågan. Den indirekta definitionen som 

inleder 12 § har också giltighet på 13 § och övriga förmågebeskrivningar. Förmåga 

till räddningsinsats ska därför utgöras av en beskrivning av effekter som ska 

uppnås och de resurser som behövs. I 3 kap. 8 § LSO anges att resurserna ska 

beskrivas som en del av förmågan. I kapitel 4 Risk, förmåga och effekter i 

handboken utvecklas kort tankekedjan effekter – uppgifter – resurser, vilket här 

nedan fördjupas angående räddningstjänst. För mer detaljer hänvisas även till ovan 

nämnda fördjupning om förmåga till räddningsinsats. 

I den övergripande beskrivningen ska tillgång till resurser beskrivas, och hur 

snabbt dessa resurser kan vara skadeområdesnära och påbörja arbetet med att 

påverka olycksförloppet och skapa effekt inom kommunens geografiska område. 

Resurserna ska beskrivas för förhållanden i fredstid såväl som för höjd beredskap. 

I efterföljande delkapitel ska förmågan per olyckstyp beskrivas, och där läggs 

fokus istället på vad som kan åstadkommas med nämnda resurser och utifrån 

övriga förutsättningar. Fokus i båda beskrivningarna ska vara på effekter.  

_____________________________________________________________ 
 
46 MSB. 2021. Förmåga till räddningsinsats – Fördjupning till handbok om innehåll och struktur i kommunernas 
handlingsprogram. Publikationsnr MSB1791 – juni 2021. 
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14.2 Övergripande beskrivning 
I LSO 1. kap. 2 § framgår att en räddningsinsats ska genomföras vid olyckor och 

överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 

egendom eller miljön. 12 § i föreskrifterna inleds med en definition av förmåga för 

de insatser som kommunen har skyldighet att ingripa vid där effekterna som kan 

åstadkommas är centrala. Beskrivningen hur effekter, eller vilka effekter som ska 

uppnås tar sin utgångspunkt i de nationella mål som kan tydliggöras i lokala mål 

utifrån 10 §. Effekterna gäller således effekter på liv och hälsa, egendom och miljö.  

I 12 § finns ett antal parametrar som behöver beröras i beskrivningen. Varje punkt 

i punktlistan i 12 § behöver inte hanteras en efter en utan beskrivningarna kan 

vävas ihop, utifrån hur kommunen önskar formulera denna övergripande 

beskrivning. Som avslutning på 12 § anges att variationen i förmåga över 

kommunens geografiska område och över tid ska beskrivas. De allmänna råden 

anger att det med ”över tid” avses variationer över exempelvis dygnet eller året. 

Det kan också vävas in på lämpliga ställen, där variationer förekommer.  

Viss överlappning kan komma att ske i detta kapitel med resursbeskrivningen 

enligt 14 – 17 §§ nedan, som handlar om ledning samt samtidiga och omfattande 

räddningsinsatser. Kommunerna kan välja hur den överlappningen bäst kan 

hanteras, exempelvis genom att referera mellan kapitlen. 

14.2.1 Tillgång till egna resurser 

Kommunen ska i sitt handlingsprogram ge en översiktlig beskrivning av vilka 

resurser i form av materiella och personella resurser som finns i den egna 

organisationen.  

Med resurser avses här en eller flera personer med organisatorisk samhörighet som 

ingår i kommunens organisation för räddningstjänst, med tillhörande materiella 

resurser såsom fordon och annan utrustning, med uppgift att genomföra 

räddningsinsatser. Exempel på räddningsresurser kan vara en grupp som utgår 

från samma brandstation, förstainsatspersoner, räddningsvärn och 

ledningsresurser.  

Som specialresurser avses sådana resurser som normalt inte ses som en allmänt 

förekommande resurs för kommunen, utan som enbart finns i begränsad 

omfattning lokalt eller i vissa fall även regionalt.  Exempel på specialresurser kan 

vara kemskyddsmateriel, materiel för tung räddning, vattendykare etc. Här kan 

finnas skillnader i syn mellan kommunerna om vad som är just specialresurser, 

men MSB har inte styrt detta på något sätt utan kommunen får göra bedömningar 

hur beskrivningarna ska göras. Resurser är inte bara materiella, exempelvis fordon 

och utrustning, utan även personella resurser ska beskrivas där kompetens är en 

delmängd i denna beskrivning. 

Hur resurserna ska beskrivas anges inte i föreskrifterna. Men för att den politiska 

nivån i kommunen ska ha ett bra beslutsunderlag bör kommunen, enligt de 

allmänna råden, beskriva vilka räddningsresurser som finns i kommunen och var 
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de har sin huvudsakliga placering, storlek, anspänningstid och vilka specialresurser 

som finns.  De allmänna råden anger även att beskrivningarna kan göras med hjälp 

av kartbilder och dylikt. Eftersom tiden till påbörjad räddningsinsats är av stor vikt 

för att kunna skapa avsedda effekter, bör den huvudsakliga platsen där resursen 

utgår från uppges. Därutöver ska anspänningstiden för beredskapslagd? personal 

anges. Vad avser icke-beredskapslagd? personal som värn bör geografisk 

utgångspunkt anges för värnet och vilka huvudsakliga arbetsuppgifter det 

förväntas bidra med. 

Med egen organisation avses förutom egna anställda även personal i de räddnings-

värn som ingår som en del i kommunens organisation för räddningstjänst, enligt 3 

kap. 15 § LSO. Om kommunen har träffat avtal med ägare eller 

nyttjanderättshavaren om ”industribrandkår” eller motsvarande, enligt 3 kap. 15 § 

LSO om att denna särskilda enhet för insatser ska ingå i kommunens organisation 

för räddningstjänst, ska även denna beskrivas. 

Förmågan till räddningsinsats beror till stor del av den kunskap som personalen 

har och det material som används. Det är därför viktigt att på lämpligt sätt 

beskriva de kompetenser och material som behövs för att hantera olika olyckor. 

Exempelskrivningar 

Under dygnets alla timmar, året om, upprätthålls beredskap för att kunna hantera de olyckor 

som kan inträffa i kommunen.  

 

 

Figur 4. Kartbild över kommuns geografiska område med huvudsaklig placering av egna 
räddningsresurser. 
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För räddningsresurser i Småstad med heltidsanställd personal, ska första fordon vara på väg mot 

olycksplats inom 90 sekunder från larm till resurs, anspänningstid. På RIB-stationen i Lillsund 

och Finbo är styrkeledaren första insatsperson med 90 sekunders anspänningstid och övriga 

personer har fem minuter. Räddningsresursen i Ytterby har åtta minuter som anspänningstid. Se 

figur 4 för geografisk placering och tabell 1 för bemanning, anspänningstider och eventuella 

specialkompetenser samt specialresurser. 

 

Tabell 1. Tillgång till egna resurser – personella resurser dess huvudsakliga placering 
(ortens brandstation), anspänningstider och specialresurser 

Geografisk 
utgångspunkt 

Personella resurser Anspänningstid Specialresurser 

Småstad  

1+1+5 

90 sek 

Regional insatsledare 
Höjdfordon 

Tung räddning 
Större båt 

Lillsund 1+4 90 sek – 5 min  

Finbo 1+4 90 sek – 5 min Styrkeledare som FIP 
Tung räddning 

 

14.2.2 Tillgång till resurser i samverkan med andra 
kommuner  

Kommunen ska ha förmåga till räddningsinsats för varje typ av olycka som kan 

inträffa i kommunen. Förmågan att genomföra räddningsinsatser inom 

kommunens geografiska område kan förbättras genom samverkan med andra 

kommuner alternativt är samverkan med andra kommuner en förutsättning.  

Kommunen ska beskriva vilka resurser den säkrat tillgång till genom samarbeten. 

För att uppnå effekt för den drabbade är det egalt varifrån resurserna kommer, 

och beskrivningarna kan samordnas. 

I det här fallet avses huvudsakligen resurser från annan kommun som bedöms 

kunna vara snabbare på plats inom vissa delar av kommunen än egna resurser 

samt specialresurser som kan vara regionala. De resurser som erhålls främst vid 

samtidiga och omfattande händelser kan beskrivas här, men bedömningen kan 

göras om det istället passar bättre att lyfta dessa i samband med beskrivningarna 

enligt 16-17 §§ om samtidiga och omfattande räddningsinsatser. Kommunen kan 

då hänvisa mellan kapitlen. Detsamma gäller ledningsresurser.  

De avtal som styr samverkan och som gäller vid tiden för beslutet av 

handlingsprogrammen ska listas i bilaga A Dokumentförteckning i kommunens 

handlingsprogram.  

Exempelskrivningar 

Mellan Småstads kommun, Storstads kommun och Inlands kommun finns ett ömsesidigt avtal 

om att vid räddningsinsats ska närmaste räddningsstyrka larmas initialt för kortaste insatstid.  
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Avtal med Storstads kommun om stöd med specialistresurs vid mer omfattande och komplicerade 

keminsatser finns. Utförligare beskrivning finns i kapitlet Samtidiga och omfattande 

räddningsinsatser. 

Aktuella avtal finns refererade till i bilaga A Dokumentförteckning i detta handlingsprogram. 

14.2.3 Alarmering av räddningsorganet 

Kommunen ska i denna del enligt föreskrifterna inkludera en beskrivning av hur 

kommunen har löst kravet i 6 kap. 10 § LSO om att se till att det finns 

anordningar för alarmering av räddningsorganen. Enligt förarbetena47 till LSO ska 

detta inkluderas i handlingsprogrammen. Det bör även beskrivas hur detta ordnas 

om inte ordinarie larmvägar kan upprätthållas. Med alarmering avses här både 

allmänhetens alarmering och kommunens utlarmning av räddningsresurser.  

Exempelskrivning 

Kommunen har avtal med X om genom Räddningscentral Y angående alarmering av 

räddningsresurser. X har i sin tur avtal med SOS Alarm. När samtal inkommer larmar 

Räddningscentral Y räddningsresurser enligt larmplan beslutad av räddningschefen. Utlarmning 

sker på två av varandra oberoende vägar, IP och Rakel.  

Vid avbrott eller störningar i telenäten då det inte går att ringa 112 ska allmänheten ges 

möjlighet att larma kommunen genom att bege sig till någon av räddningsstation, stadshuset i A 

eller Stortorget i B. Från dessa platser ska även övriga räddningsresurser i kommunen samt 

övriga räddningsorgan kunna larmas. Information om eventuellt övriga platser ska meddelas som 

”Viktigt meddelande till allmänheten”. Systemet Rakel används i huvudsak för 

kommunikation.  

14.2.4 Brandvattenförsörjning 

Som en del av resurserna ska brandvattenförsörjningen beskrivas. Det anges i 

förarbetena48 till LSO att en sådan beskrivning ska ingå i handlingsprogrammen. 

Hur försörjningen är ordnad ska beskrivas i detta kapitel medan eventuell 

ansvarsfördelning ska beskrivas i kapitel 3 Styrning av skydd mot olyckor.  

Kommunens planering för brandvattenförsörjning kan ske på olika sätt. 

Exempelvis kan brandvattenförsörjningen beskrivas i en särskild så kallad 

brandvattenplan, som med fördel kan kombineras med en plan för hantering av 

släckvatten. Planeringen kan också ingå som en del i kommunens VA-plan49. 

Hantering av släckvatten kan ingå i kommunens dagvattenplan eller 

dagvattenstrategi, som i sin tur kan vara en del av VA-planen. Beskrivningen i 

handlingsprogrammet bör vara övergripande men belysa var brandsläckning kan 

_____________________________________________________________ 
 
47 Prop. 2002/03:119 
48 Prop. 2002/03:119 
49 Havs- och Vattenmyndigheten. 2014. Vägledning för kommunal VA-planering. Rapport nr 2014:1. 
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ske med vatten direkt från brandposter och var brandvatten behöver tillföras med 

tankbil.  

Det finns en branschstandard från Svenskt Vatten om distribution av 

dricksvatten50, där även brandvatten nämns. I den rekommenderas kommunerna 

att upprätta en brandvattenplan.  

14.2.5 Tid från att larmet inkommer till 112 till att första 
kommunala  räddningsresurs når olika delar av 
kommunen, inklusive larmhanteringen 
(responstid) 

Tiden har en stor påverkan på vilken effekt som kan åstadkommas vid en 

räddningsinsats och hur stora konsekvenserna blir. I handlingsprogrammen är det 

den hjälpsökandes perspektiv som efterfrågas. Enskilda har enligt 2 kap. 1 § LSO 

en skyldighet att varna och tillkalla hjälp. Tidpunkten för ”att larmet inkommer” är 

tidpunkten för när den hjälpsökande påbörjar tillkallandet av hjälp. I normalfallet 

utgörs det av när ett 112-samtal inkommer till SOS Alarm AB. I undantagsfall kan 

det vara ett samtal direkt till en räddningsresurs eller att någon söker hjälp på en 

räddningsstation. Sluttidpunkten är när första kommunala räddningsresurs är 

framme på plats hos den hjälpsökande och kan påbörja åtgärder. Det anges inte 

vilka (eller hur många) personella eller materiella resurser som behöver vara 

framme på plats. I nästa delkapitel, utifrån 13 §, beskriver kommunen sedan vilka 

effekter som åstadkoms per olyckstyp.   

Då vissa olyckor inte är specifikt platsbundna har dock föreskriftstexten 

formulerats som att det är tiden till att olika delar i kommunen nås. Tiden som 

efterfrågas i föreskrifterna benämns responstid och kan beskrivas utifrån tidigare 

inträffade händelser eller med hjälp av beräknade körtidsanalyser kompletterade 

med larmhantering och anspänningstider i tabellformat. Kommunerna behöver för 

att möta formuleringen ”når olika delar” differentiera responstiden för olika 

områden. Indelningen kan exempelvis vara inom tätort/utanför tätort, 

körtidsområden, per km2 eller av kommunen själva indelade områden utifrån 

lokala förhållanden.  

För responstider, utifrån inträffade händelser, kan det vara lämpligt att beskriva ett 

medianvärde på tid från att larmet inkommer till att första kommunala 

räddningsresurs är på plats. Till värdet kan exempelvis en kartbild ytterligare 

visualisera hur det ser ut.  

Många kommuner har redan en beräknad körtidsanalys utifrån behovet av att 

kunna beskriva insatstider enligt bygglagstiftningen. I handlingsprogrammen kan 

ett sätt att uppfylla kravet angående responstid i föreskrifterna vara att inkludera 

dels en kartbild med beräknad körtid, dels larmhantering och anspänningstider i 

tabellformat separat. De beräknade körtiderna kan kontrolleras utifrån inträffade 

_____________________________________________________________ 
 
50 Svenskt Vatten. 2020. Distribution av dricksvatten. P114. 
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händelser så att det inte är för stora skillnader mellan dessa tider. Mer om insatstid 

finns i kapitlet för 13 §.  

Exempelskrivningar 

Inom Småstadskommun är körtiden inom tätorter mindre än 10 minuter, se rapport x. 

Medianvärdet för tiden då larm inkommer till att första räddningsresurs blir larmad var 2 

minuter under perioden 2019-2020. Anspänningstidens medianvärde understeg uppsatta mål. 

64 % av befolkningen har nåtts inom 10 minuter och 98 % av befolkningen inom 20 minuter. 

Se figur 5 för visualisering av tid från att larm inkommer tills att första räddningsresurs når 

fram. 

Inga större förändringar i infrastrukturen inom kommunen kommer att ske i närtid varav det är 

troligt att uppgifterna ovan kommer att kvarstå. 

 

Figur 5. Visualisering av tid från att larm inkommer tills att första räddningsresurs 

når fram. 

14.2.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande 
begränsade åtgärder 

Det är av stor vikt att en räddningsinsats inleds inom godtagbar tid. I de flesta fall 

är det inte kommunens räddningstjänstresurser som befinner sig närmast 

olycksplatsen utan enskilda och andra aktörer. För att sträva mot en utveckling där 

hela samhällets resurser tillvaratas i högre grad kan kommunen överlåta åt någon 

annan, som inte är kommunalt anställd, att genomföra vissa inledande, begränsade 

åtgärder vid en räddningsinsats. Detta görs till förmån för snabbare hjälp till den 

drabbade och för att ha effekt för att positivt påverka skadeutfallet. Denna 

möjlighet bedöms ha särskild effekt i glesbygden där tiden innan en 

räddningsinsats kan påbörjas är längre på grund av stora avstånd till närmaste 
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räddningsresurs.51 Avtal om sådana överenskommelser ska inkluderas i bilaga A 

Dokumentförteckning.  

Möjligheten att överlåta åtgärder till annan aktör är på intet sätt avsett att ersätta 

kommunens räddningsinsats. Den kommunala räddningstjänstorganisationen 

ansvarar ändå för räddningsinsatsen och åtgärderna ska vara ett komplement till 

ordinarie räddningsenheters åtgärder. Uppgifterna behöver vara av enklare art. 

Mer information finns i kapitel 7 i propositionen52.  

För de som utför inledande begränsade åtgärder kan anges geografisk utgångs-

punkt (om så är möjligt, annars ort eller liknande) och vilka huvudsakliga uppgifter 

de förväntas kunna utföra. Det bör framgå vad som har överlåtits och till vem. 

Detta förväntas även framgå av de avtal som ska tas upp i bilaga A.  

Exempelskrivningar 

För att öka förmågan till räddningsinsats, i områden med lång tid till framkomst för 

kommunala räddningsresurser, har kommunen utbildat privatpersoner för att kunna genomföra 

inledande begränsade åtgärder i avvaktan på att kommunens räddningsresurser anländer till 

olycksplatsen. De som utbildats är frivilliga som bor och verkar i dessa områden och har 

utbildats med syftet att på ett enkelt vis kunna begränsa eller bryta olycksförloppet till dess att 

räddningstjänstresurser är på plats. Utbildningen har inriktats mot att kunna bistå och 

medverka till att begränsa skadeförloppet vid bränder, trafikolyckor, hjärtstopp och drunkning, 

samt vid dessa typer av händelser kunna ge en lägesbild till ledningscentralen i ett tidigt skede. 

De frivilliga är utrustade med reflexväst, första förband, pocketmask, handbrandsläckare samt 

flythjälpmedel.  

Kommunen har utbildat ca trettio personer som ska kunna verka och agera i områdena och 

byarna kring Överby, Strömmingsvik och Djupskog. Dem har förmåga att klara 

nyckeluppgifterna X, Y och Z enligt tabell X för att omedelbart försöka begränsa 

händelseförloppet vid olyckor innan räddningsresurser hinner komma till platsen. De har 

utbildats i sambandshantering för larmning och lägesrapportering via sina mobiltelefoner och har 

återkommande övningar med räddningsstyrkan i XX. 

14.2.7 Samverkan med andra aktörer 

Då samverkan är en viktig del för att genomföra räddningsinsatser behöver 

kommunen beskriva sin samverkan. Avtal som säkerställer samverkan och tillgång 

till resurser etc. ska finnas i bilaga A. Dokumentförteckning. Det kan röra sig om 

avtal och samverkan med grannkommunerna, statliga myndigheter, 

frivilligorganisationer med flera. Samverkan berörs även ovan i ”Tillgång till 

resurser i samverkan med andra kommuner”, och hänvisningar mellan kapitlen 

kan ske om det bedöms lämpligt.  

_____________________________________________________________ 
 
51 Prop. 2019/20:176 
52 Prop. 2019/20:176 
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Exempelskrivningar 

Kommunen har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, såsom 

länsstyrelsen, region XX, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Polisen och 

Försvarsmakten. Kommunen har också avtal om resurser med de farliga verksamheter i 

kommunen som har lämpliga resurser att tillgå vid räddningsinsatser. I övrigt har kommunen en 

etablerad samverkan med Frivilliga resursgruppen och Småstads orienteringsklubb vid behov av 

frivillig personal vid räddningsinsatser.  

Med de statliga myndigheter finns en fördjupad samverkan angående vattenrelaterade olyckor, 

där samverkansövningar och samverkansutbildningar hålls årligen för att samordna åtgärder vid 

kommunala och statliga räddningsinsatser. JRCC är också en del av dessa övningar. 

14.2.8 Varning och information till allmänheten 

Enligt 1 kap. 7 § LSO ansvarar kommunerna för att allmänheten informeras om 

vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns, samt att lämna upplysningar 

om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. Denna 

punkt avser främst varning och information till allmänheten vad det gäller det 

sistnämnda. Information till allmänheten angående förmåga till räddningsinsats 

framgår av andra delkapitel och är inte tänkta att upprepas. Beskrivningarna bör 

som i övriga handlingsprogrammet göras på en övergripande nivå. 

14.3 Beskrivning per olyckstyp 
Förmågan ska enligt 3 kap. 8 § LSO beskrivas för varje typ av olycka som kan 

inträffa i kommunen. I 8 § i föreskrifterna anges de olyckstyper som kommunen 

ska beskriva förmågan för i 13 §. I 8 § anges även att kommunen ska komplettera 

med ytterligare olyckstyper utifrån lokala förhållanden. Kommunen ska inte bara 

beskriva sin förmåga att åstadkomma effekter genom att positivt påverka utfallet 

av skador på liv och hälsa, utan även beskriva förmågan att genomföra 

räddningsinsatser för att hindra och begränsa skador på egendom och miljö. 

I detta avsnitt är det i första hand effekter som är möjliga att åstadkomma som ska 

beskrivas. Kommunen kan även välja att sammanfattningsvis beskriva vilka 

uppgifter som krävs för att uppnå effekterna och vilka resurser som krävs för 

uppgifterna. Uppgifterna som avses syftar till att dels inledningsvis begränsa 

skadeförloppet, dels därefter bryta skadeförloppet helt. Det kan vara svårt att skilja 

på dessa två typer av så kallade nyckeluppgifter, men indelningen kan tjäna som ett 

stöd i arbetet för att identifiera nyckeluppgifterna.  

Variationen över kommunens geografiska område och över tid ska också beskrivas 

på lämpligt sätt. Hur placeringen av särskilda resurser är gjord påverkar exempelvis 

möjligheten att - och tiden tills – vissa räddningsinsatser kan ge effekt. Exempelvis 

kan en räddningsinsats vid en trafikolycka med tunga fordon inledas med enbart 

kommunens resurser men för att få effekt via losstagning behövs kanske 

grannkommunens resurser för tung räddning. Beskrivningarna behöver göras så 

att en övergripande bild erhålls per olyckstyp. Ett sätt att göra det är att utgå från 

och hänvisa till tider som finns beskrivna enligt 12 §, men komplettera med 
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resonemang för den aktuella olyckstypen hur lång tid det dröjer inom kommunens 

olika delar tills, dels inledande begränsande effekter planeras uppnås i normalfallet, 

dels till skadeförloppet är brutet i sin helhet och dels till den ”totala” effekt som 

planeras åstadkommas har uppnåtts. 

Kommunen kan välja att beskriva varje olyckstyp för sig, exempelvis i olika 

delkapitel, eller välja att beskriva de olika olyckstyperna i en gemensam tabell, 

vilket berörs i de allmänna råden.  

Oavsett om kommunen väljer att beskriva uppgifter och resurser eller inte i 

handlingsprogrammen, anger MSB i de allmänna råden att kommunen bör ha ett 

arbete som ingår i en grundläggande analys av hur olyckor ska kunna hanteras för 

att skapa de effekter som avses. Fördjupade resonemang finns i fördjupningen om 

förmåga till räddningsinsats. 

För olyckstypen brand i byggnad ställs krav på beskrivning av förmåga till 

utrymning via fönster med hjälp av kommunens stegutrustning. Utrymning via 

fönster är en parameter som förekommer i Boverkets byggregler. I Boverkets 

nuvarande föreskrifter (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4) anges 

i de allmänna råden till 5 kap. 13 § att ”bedömningen av räddningstjänstens 

insatstid och insatsförmåga kan baseras på de kommunala handlingsprogram som 

upprättas enligt…”. Insatstid startar enligt praxis när 

räddningstjänstorganisationen får larmet och slutar när utrymning via fönster kan 

påbörjas. MSB har bedömt det som mer relevant utifrån den drabbades perspektiv 

att i handlingsprogrammet beskriva tiden från att larm inkommer till 112. Således 

har det i föreskrifterna inkluderats ett krav på att för olyckstypen brand i byggnad 

beskriva förmågan till utrymning via fönster, och som en del av den beskrivningen 

ska tiden från larm inkommer till 112 tills att utrymning kan påbörjas beskrivas.  

För att även möta upp Boverkets allmänna råd har MSB i sina allmänna råd 

inkluderat en skrivning om att kommunerna bör utforma sina beskrivningar av 

nämnda tid för stegutrymning i handlingsprogrammen, så att den tid som 

efterfrågas enligt Boverkets byggregler också kan utläsas.   

Exempelskrivningar 

Tabell 2 anger vilka övergripande effekter som ska uppnås samt vilka nyckel-
uppgifter som är centrala i hanteringen för trafikolyckor. För att uppnå dessa 
effekter kan det behövas flera olika styrkor, specialresurser och ledningsresurser.  
 
Tabell 2. Exempeltabeller för att beskriva olika nivåer, effekter och uppgifter som olika 
stationer kan ha. 

Effekt som ska uppnås Nyckeluppgifter Nyckelresurser 

Rädda liv  
Förhindra följdolyckor 
Förhindra skador på miljön 
Minska samhällspåverkan 
utan avkall på säkerheten 
 
 
 

Inledande uppgifter 
Avspärrning 
Säkra olycksplatsen mot påkörning och brand 
Brytande uppgifter 
Losstagning 
Akut omhändertagande 
Förhindra utsläpp 
Ledning och samordning 

Resurs för ras och 
tung räddning 
Kemresurs 
Buffertfordon 
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Tabell 3 anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive 

brandstation i normalfallet klarar av att genomföra per olyckstyp på egen hand 

innan eventuell förstärkande räddningsresurs anländer. På detta sätt kan 

variationen över ytan fångas. 

 

Tabell 3. Exempeltabeller för att beskriva olika nivåer, effekter och uppgifter som olika 
räddningsresurser med utgångspunkt från olika brandstationer kan ha.  

Förmåga ”Olyckstyp” 
 Småstad Lillsund Finbo Ytterby Storskog 
Nivå 4      
Nivå 3      
Nivå 2      
Nivå 1      

 
 

 

14.4 Ledning i räddningstjänsten 
Ledning av insatser är en viktig del av förmågan att genomföra effektiva rädd-

ningsinsatser. Kommunen ska beskriva hur de ordnat sitt ledningssystem. Det 

omfattar både den övergripande ledningen av räddningstjänsten och ledningen av 

enskilda räddningsinsatser. Ledningsförmågan har framför allt betydelse när flera 

samtidiga insatser eller omfattande insatser ska hanteras.  

För kommuner som har ett gemensamt ledningssystem men olika 

handlingsprogram blir det naturligt att stora delar av beskrivningarna i 

handlingsprogrammen är samma för kommunerna. I detta kapitel har inte några 

krav eller råd om att beskriva uppgifter som är av särskild vikt för förmågan till 

ledning inkluderats. Dessa förväntas i stället beskrivas i andra dokument i enlighet 

med MSB:s föreskrifter om ledning. Däremot återkommer resurser för ledning i 

paragraferna.  

Beskrivningarna ska såsom i övriga handlingsprogrammet göras på en 

övergripande nivå. I de allmänna råden görs en erinran om ovan nämnda 

föreskrifter om ledning och att beskrivningarna bör hänga samman, samt vad som 

avses med resurser. 

14.4.1 Övergripande ledning 

14 § handlar om kommunens förmåga att leda räddningstjänsten 

(räddningstjänstverksamheten) i sin helhet, vilket sammanfattningsvis kan 

beskrivas som att både säkerställa att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid genom upprätthållande av lämplig beredskap utifrån lokal riskbild 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 
Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 
 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 
  Effekt 4 Effekt 4 
   Effekt 5 
   Effekt 6 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Uppgift 1 Uppgift 1 Uppgift 1 Uppgift 1 
Uppgift 2 Uppgift 2 Uppgift 2 Uppgift 2 
 Uppgift 3 Uppgift 3 Uppgift 3 
  Uppgift 4 Uppgift 4 
   Uppgift 5 
   Uppgift 6 
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och förhållanden, och att genomföra pågående räddningsinsatser på ett effektivt 

sätt. För utvecklat resonemang kring detta hänvisas till Enhetligt ledningssystem 

för kommunal räddningstjänst (ELS).53  

Vilka krav som ställs på ledningssystemet, vari ständig förmåga till övergripande 

ledning ska upprätthållas enligt 3 kap. 16 b §, framgår av MSB:s föreskrifter om 

ledning av kommunal räddningstjänst54. I handlingsprogrammet ska inte alla dessa 

delar beskrivas, utan det behöver framgå av andra dokument. I 

handlingsprogrammet ska kommunen enbart beskriva det som följer av 14-17 §§. 

Hänvisningar till relevanta, mer detaljerade dokument kan med fördel göras, och 

även då inkluderas i bilaga A. Dokumentförteckning. 

Synen på förmåga till räddningsinsats framgår av inledningen i 12 § och handlar 

även här angående ledning om att åstadkomma effekter. Det görs således inte 

någon egen definition av ledning av räddningsinsats, då bedömningen har gjorts 

att förmåga till ledning handlar om att styra och följa upp genomförandet av 

räddningsinsatserna så att effekt nås.  

Kommunen ska beskriva sin förmåga till övergripande ledning genom att beskriva 

resurser för denna, inklusive resurser i samverkan. Beskrivningen ska även 

innehålla hur ledningen är utformad och hur den ständigt upprätthålls. Det ska 

också framgå hur den övergripande ledningen vid hög belastning kan öka 

kapaciteten momentant samt över tid. Anpassning utifrån faktisk och förväntad 

riskbild ska också beskrivas.  

Hög belastning avser ledningssystemet i sin helhet, vilket innebär att flera 

samtidiga mindre räddningsinsatser i olika delar av ett större geografiskt område 

sannolikt inte innebär en hög belastning för ledningssystemet i de fall där endast 

närmaste räddningsresurs självständigt kan uppnå effekt. MSB har dock valt att 

inte utveckla styrningen mer i denna del, utan kommunerna får utgå från sin lokala 

riskbild. Exempelvis kan ett underlag vara statistik över samtidiga larm där 

konkurrens om resurser uppstod.  

Exempelskrivningar 

Kommunen X:s organisation för räddningstjänst samarbetar med X, Y, Z och W beträffande ett 

gemensamt ledningssystem för räddningstjänst. Räddningschefen är ansvarig för verksamheten 

som bedrivs i X kommun. I den övergripande ledningen finns även ledningsfunktionerna 

vakthavande räddningschef55 och vakthavande befäl för att bemanna främst rollerna 

räddningsledningschef respektive driftchef enligt MSB:s föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst. Det finns också säkerställt ledningsfunktioner för bemanning av rollerna 

insatsuppföljning, händelsevärdering, larmvärdering och övrigt ledningsstöd.  

_____________________________________________________________ 
 
53 MSB. 2021. Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. (under framtagande vid denna 
handboks färdigställande) 
54 MSB. 2021. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:XX) om ledning av 
kommunal räddningstjänst. (under framtagande vid denna handboks färdigställande) 
55 Begreppen utifrån ELS och föreskrifterna om ledning är inte beslutade vid denna handboks färdigställande 
och kan komma att ändras. 
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Den övergripande ledningen har teknikstöd för att enkelt kalla in ytterligare personal. Med de 

samarbetande kommunernas resurser bedöms den övergripande ledningen kunna utöka 

bemanningen med åtta personer dygnet runt under sju dygn. Genom samverkansavtal med 

omkringliggande ledningssystem bedöms bemanningen kunna utökas med ytterligare resurser 

under minst 14 dagar.  

14.4.2 Ledning av räddningsinsatser 

15 § handlar om förmågan att leda enskilda räddningsinsatser. Här ska kommunen 

beskriva sina ledningsresurser men även de som de har tillgång till i samverkan 

med andra kommuner. Hänvisningar kan ske till beskrivningarna enligt 12 §.  

Den tid som nämns i 15 § har valts för att beskriva tidsaspekter som en del av 

förmågan, och syftar till att beskriva tiden från att larm inkommer tills att en 

kommunal räddningsresurs kan börja uppgiftsleda skadeområdesnära. Det är alltså 

inte frågan om att ange den tid som det tar tills att den övergripande ledningen, 

exempelvis inne på en ledningscentral, börjar arbeta med ledning kopplat till 

räddningsinsatsen. Tiden då någon form av ledningsresurs är framme 

skadeområdesnära har bedömts relevant, även om ledning kan bedrivas under 

framkörning och på distans. Det är inte styrt vilken resurs som avses eller hur 

denna tar sig till platsen. Det kan således likväl vara en resurs för ledning som åker 

i eget fordon, exempelvis ett befäl i ett första insats person-fordon eller eget annat 

fordon, såväl som ett befäl som anländer tillsammans med annan personal såsom i 

en släckbil.     

Formuleringen ”påbörja skadeområdesnära ledningsarbete” har grundats dels i 

begreppet skadeområdesnära utifrån ELS (tidigare ofta benämnt skadeplatsnära). I 

vissa fall går det inte att bedriva ledning exakt där olyckan har inträffat och ibland 

är olycksplatsen inte identifierad eller tydlig, därav valet av ”skadeområdesnära”. 

Även i denna paragraf, likt föregående, finns en erinran i de allmänna råden om att 

beskrivningarna bör utgå från MSB:s föreskrifter om ledning och vad som menas 

med resurser.  

Exempelskrivning 

I varje räddningsstyrka som ingår som resurs i det gemensamma ledningssystemet, och således i X 

kommun, finns en styrkeledare56 med kompetens för insatsledning av mindre omfattande 

räddningsinsatser i rollen sektorchef. Vid olyckor som kräver flera insatta räddningsstyrkor finns 

särskilda ledningsresurser för att hantera ett större behov av ledning och samordning. Vilka 

resurser som larmas för att leda en räddningsinsats beror på ledningsbehovet för den aktuella 

händelsen. Inom ledningssystemets geografiska område finns dygnet runt året om förutom nämnda 

styrkeledare en regional insatsledare och tre insatsledare tillgängliga för att bemanna rollerna 

räddningsledare, insatschef, sektorchef, storsektorchef och sektionschef. Kommunens organisation 

för räddningstjänst har brandbefäl i olika former av beredskap på brandstationerna i Småstad, 

_____________________________________________________________ 
 
56 Begreppen utifrån ELS och föreskrifterna om ledning är inte beslutade vid denna handboks färdigställande 
och kan komma att ändras. 
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Lillsund, Finbo, Ytterby och Storö, se beskrivningar i kapitel 8.1. Det finns även roller som 

kan bemannas för skadeområdesnära stabsarbete med mera. För mer information hänvisas till 

dokumentet Y ”Ledningssystem för X, Y och Z”.   

Tiden från det att larmet inkommer till att kommunens resurser för ledning av räddningsinsatser 

kan påbörja ledningsarbete framgår av bild X. Tiden för att få en högre ledningskompetens till 

händelsen är ca 5 minuter i Småstad, 22 minuter i Lillsund, 34 minuter i Ytterby, 38 minuter 

i Finbo och 48 minuter i Storskog.  

Om ytterligare ledningskompetens behövs kan denna fås genom samarbetet om gemensamt 

ledningssystem och kan vara på plats inom ca 120 minuter i 90 % av kommunen. 

14.5 Samtidiga och omfattande 
räddningsinsatser 

Beskrivningarna ska visa på hur kommunen säkerställer hanteringen av 

tillkommande räddningsinsatser såväl som genomförandet av de redan pågående 

räddningsinsatserna. Såväl flera samtidiga räddningsinsatser som omfattande 

räddningsinsatser medför vanligen påverkan på möjligheterna att genomföra 

ytterligare räddningsinsatser. Då det inte är realistiskt att anta att samma förmåga 

till räddningstjänst ska kunna upprätthållas då resurser redan ianspråktagits bör 

handlingsprogrammen beskriva förmågan på egen hand och i samverkan med 

andra att hantera dessa samtidiga räddningsinsatser, så att tillkommande 

räddningsinsatser ändå kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt. Det handlar om att visa på vilken lägre förmåga som bedöms som 

tolerabel under en begränsad tid, liksom vad som gäller för ramar för att 

återupprätta beredskapen.  

Som grund för beskrivningarna av förmågan till samtidiga räddningsinsatser bör 

en analys av hjälpbehovet och statistik för hur ofta samtidiga händelser inträffar 

finnas. Förutom att andra räddningsinsatser kan vara en anledning till minskad 

förmåga kan även vissa oförutsedda händelser vara det, såsom exempelvis akuta 

fel på nödvändig utrustning med kort varsel, personalbrist på grund av pandemi 

etc. Detta bör dock inte tolkas extensivt. Det som kan påverka i övrigt är de andra 

uppdrag som räddningstjänstorganisationen ofta har, förutom uppdraget att 

genomföra räddningsinsatser.   

Beskrivningen kan innehålla beskrivningar av vilken tid från larm inkommer tills 

att första kommunala räddningsresurs når olika delar av kommunen som kan 

tolereras under en begränsad tid på grund av pågående räddningsinsatser. Det kan 

också göras genom att visa på att vissa specialresurser endast kan nyttjas i en 

räddningsinsats åt gången och inom vilken tid en motsvarande specialresurs kan 

förväntas bistå från annan kommuns organisation för räddningstjänst. Det kan 

också handla om övergripande beskrivningar om inriktningar för prioriteringar 

som behöver göras i lägen med brist på resurser, exempelvis utifrån behov i 

samhällsviktiga verksamheter.  
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I de allmänna råden anges att utgångspunkten bör vara förmågan som beskrivs 

enligt 12-13 §§. Det kan exempelvis innebära att beskrivningarna av tiden från att 

larmet inkommer till att första resurs når olika delar, men där den resurs som 

normalt sett skulle ha varit närmast antas vara redan upptagen. Istället beskrivs 

tiden som fås utifrån att en annan lämplig resurs responderar.  

Kommunen ska också beskriva sin förmåga att hantera omfattande 

räddningsinsatser. Det ska göras genom att beskriva hur externa resurser kan 

begäras och nyttjas. Här finns MSB:s vägledning57 som stöd. Kommunen kan 

också beskriva hur den har förberett samverkan för att uppnå förmågan att 

hantera omfattande räddningsinsatser genom att säkerställa resurstilldelning över 

tid till räddningsinsatsen eller räddningsinsatserna. Hänvisningar kan i lämpliga 

delar ske till beskrivningarna enligt 14 § punkt 4 (hur övergripande ledningen kan 

öka sin kapacitet), men omfattande räddningsinsatser kräver ofta också utvecklad 

samverkan när det gäller andra räddningsresurser än ledning och hur den egna 

förmågan att ta emot omfattande stöd är förberedd. Aspekter utifrån höjd 

beredskap kan vara att det periodvis kan förväntas inträffa fler olyckor än i 

fredstid. Det kan innebära att prioriteringar behöver göras mellan 

räddningsinsatser men också mellan pågående räddningsinsatser och behovet av 

att upprätthålla beredskap. Det kan också innebära att störningar i 

kommunikationen och annat medför krav på mer autonom ledning ute på plats än 

normalt.  

Exempelskrivningar 

Inom Småstads kommun inträffade samtidiga olyckor, som uppfyllde kriterierna i 1 kap. 2 § 
LSO, under perioden 2016-2020 i genomsnitt vid 5 % av larmen. Oftast inträffade dessa vid 
en större långvarig händelse.  

Småstads kommun hanterar samtidiga larm på olika sätt utifrån olyckstyp men fortfarande 

utifrån riktlinjen att närmaste resurs ska larmas. Då resurserna placerade på närmaste 

brandstation redan är upptagna larmas resurser från näst närmaste station och så vidare. 

Konsekvensen av detta åskådliggörs i kartbild X. Vid omfattande händelser, exempelvis 

långvariga eller resurskrävande, samverkas med lämplig grannkommun samt kallas extra 

personal in för att upprätthålla beredskap. Vid behov flyttas även personal från bemannad 

brandstation till taktiskt lämpligare plats. 

För mindre olyckshändelser som inte kräver så stor mängd resurser men snabbhet kan en resurs 

avvika från den första olyckan för att kunna hantera den andra.  

14.6 Räddningstjänst under höjd beredskap  

Kommunen ska beskriva sin förmåga att utföra de uppgifter som åligger 

kommunen enligt 8 kap. 2 § LSO. Förmågan kan variera över kommunens 

geografiska område, vilket ska beskrivas på lämpligt sätt utan att bli för detaljerat. 

_____________________________________________________________ 
 
57 MSB. 2015. Vägledning i att ta emot internationellt stöd. MSB927.   
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Beskrivningen ska innehålla vilka särskilda resurser som behövs för att utföra 

uppgifterna och den organisation som krävs. Förmåga handlar, såsom nämnts i 

andra kapitel i denna handbok, om att åstadkomma effekter, men är här tydligare 

kopplade till de explicita uppgifter som anges i 8 kap. 2 § LSO. Här är således 

uppgifterna angivna, till skillnad från exempelvis 13 §.  

Beskrivningen bör utgå från de fredstida förhållandena. Det innebär att förmågan 

att hantera räddningstjänst under höjd beredskap ska utgå från förmågan att kunna 

hantera räddningsinsatser i fred. Liksom för tidigare beskrivningar handlar detta 

om egna likväl som samverkande organisationers personella och materiella 

resurser. De personella resursernas särskilda kompetens som behövs för att utföra 

uppgifterna bör ingå i beskrivningen. 

Exempelskrivningar 

På motsvarande sätt ges här exempelskrivningar för beskrivning av kommunens 

förmåga att utföra uppgifterna enligt 8 kap. 2 § LSO. 

Inledningsvis i planeringen 
Under höjd beredskap ska kommunens organisation för räddningstjänst, förutom kraven i LSO 

i sin helhet, även ansvara för de uppgifter som tillkommer enligt 8 kap. i samma lag. De 

ingångsvärden som är nödvändiga för att mer detaljerat beskriva förmågan att utföra uppgifterna 

är under utveckling. Kommunen avvaktar mer detaljerade vägledningar vad gäller möjligheter att 

kunna utföra de uppgifter som anges i 8 kap. 2 § och har dialog med länsstyrelsen. 

I ett senare skede  
Resurser och möjligheter för att kunna utföra indikering, sanering och andra åtgärder för skydd 

mot kärnvapen och kemiska stridsmedel finns i den fredstida organisationen. Förmågan att 

hantera CBRNE-händelser i fred skiljer sig inte i större omfattning mot den förmåga som kan 

komma att krävas för höjd beredskap. För att kunna indikera kemiska stridsmedel har dock 

räddningstjänsten tillgång till särskild indikeringsutrustning, allt från enkla indikeringspapper 

till avancerad mätutrustning. Planeringen för förmågan att hantera kärnvapenhändelser bedöms 

kräva stora personella och materiella resurser och har genomförts i samverkan med länsstyrelsen. 

Livräddande personsanering för C respektive RN kan utföras av all räddningstjänstpersonal i 

operativ tjänst.  

Kommunens organisation för räddningstjänst har kunskap om kommunens skyddsrum bland 

annat vad gäller konstruktion och geografiska läge. Planeringen för skyddsrummen omfattar 

även planering för användandet av tyngre räddnings- och röjningsutrustning för att undsätta när 

skyddsrummens utrymningsvägar blockerats etc. Kommunens räddningstjänstorganisation har 

planerat för losstagning av personer i rasmassor med utrustning för tung räddning, 

Kommunens räddningstjänstorganisation har också planerat för att kunna hantera risker med 

oexploderad ammunition (OXA) under höjd beredskap, och har egen explosivämneskompetens i 

kommunens organisation. Planeringen omfattar även samverkan med polismyndigheten och 

försvarsmakten vad avser röjning av OXA.  

Behovet av resurser för transport av skadade vid höjd beredskap har planerats i samverkan med 

primärkommun och regionen.  
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15 Uppföljning, utvärdering 
och lärande 

I detta kapitel ska kommunen beskriva hur verksamheten följs upp och utvärderas, 

samt hur arbetet med olycksundersökningar enligt 3 kap. 10 § LSO bedrivs. 

I kommunallagen finns krav på att nämnderna ska bedriva en tillräcklig intern 

kontroll, som bland annat omfattar att följa upp och utvärdera verksamheten.58 

MSB har inte föreskriftsrätt angående hur kommunerna väljer att bedriva sin 

interna kontroll, och utfärdar inte heller några allmänna råd om det, utan det är 

upp till kommunen att utforma den på lämpligt sätt. Det är en fördel om 

styrningen av skydd mot olyckor följer den ordinarie styrningen av kommunens 

verksamhet så långt det är möjligt, vilket även konstateras i propositionen om 

ändringar i LSO. 

Propositionen lyfter fram att handlingsprogrammen ger kommunerna möjligheter 

att utföra ett systematiskt säkerhetsarbete där programmen kontinuerligt följs upp, 

utvärderas och förbättras, men att många kommuner haft en bristande kvalité i 

detta arbete. För att förtydliga denna systematik behöver kommunen på en 

övergripande nivå beskriva hur den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten ska följas upp, bland annat genom statistik från 

händelserapporter som lämpligen ställs i relation till motsvarande utfall i andra 

liknande kommuner eller i riket som helhet. Kommunen behöver även beskriva 

hur verksamheterna ska utvärderas mot nationella och lokala mål. 

Kommunen har en skyldighet enligt 3 kap. 10 § LSO att se till att en olycka som 

föranlett en räddningsinsats blir undersökt i skälig omfattning. Dessa 

undersökningar kan bland annat användas som underlag när kommunen bedömer 

om dess organisation och resurser är lämpliga för att nå de mål som satts upp. De 

är även viktiga underlag för verksamhetsutveckling och organisatoriskt lärande. 

Kommunen behöver därför på en övergripande nivå beskriva hur styrning och 

ledning av arbetet med att undersöka olyckor ska ske samt redogöra för hur 

lärande från olyckor och räddningsinsatser ska leda till förbättringar inom 

organisationen. 

Exempelskrivningar 

De uppsatta målen för verksamheten i respektive handlingsprogram följs upp fortlöpande och i 

samband med att målen följs upp skall detta generera i tydliga åtgärder inom ramen för den 

årliga verksamhetsplaneringen.  

_____________________________________________________________ 
 
58 Se 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). 
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Resultatet av årlig verksamhet och måluppfyllelse följs upp i samband med RtjM:s 

verksamhetsavstämningar, delårsrapporter, årsredovisningar och vid direktionsmöten samt vid 

kvartals- och halvårsvisa avstämningsmöten med medlemskommunerna. 

I syfte att sträva mot de nationella målen följs handlingsprogrammen upp genom att göra 

jämförelser med andra kommuner och räddningstjänstförbund som bedöms jämförbara. Resultat 

och måluppfyllelse dokumenteras löpande i dokumentet Verksamhetsplan och budget för 

respektive år.  

Verksamheten ska utvärderas under sista året av varje mandatperiod utifrån målen i 

handlingsprogrammen. Utvärderingen syftar till att dels kvantifiera effekterna av de egna 

verksamheterna, dels uppskatta hur utfallet har påverkats av samhällsutvecklingen i övrigt. 

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. 

Syftet med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och 

hur insatsen har genomförts. Här har RtjM ett särskilt styrdokument (se dokumentförteckning 

bilaga A) där kriterier, arbetsformer och processer för olycksundersökningar och lärande från 

olyckor beskrivs. Styrdokumentet innehåller bland annat: 

 beskrivning av hur kommunen organiserat arbetet med olycksundersökningar 

 kriterier för när ytterligare undersökning (utöver händelserapporten) ska genomföras och 

vilken befattningshavare som beslutar om den 

 hur kompetensen säkerställs hos de som genomför undersökningar och skriver 

undersökningsrapporter 

 beskrivning av hur erfarenheter från egna och andras undersökningsrapporter tas 

tillvara inom RtjM, medlemskommunerna och andra berörda aktörer. 

 

16 Bilaga A. Dokument-
förteckning 

På flera ställen i handlingsprogrammen ska kommunen beskriva sin förmåga. 

Förmågan kan enligt LSO erhållas på egen hand eller i samverkan med andra. För 

att säkerställa att kommunen verkligen har tillgång till förmåga som någon annan 

tillhandahåller bör kommunen avtala om denna förmåga. De avtal som säkerställer 

och visar på att kommunen har en tillfredsställande förmåga utifrån LSO ska anges 

på lämpligt sätt i denna bilaga till handlingsprogrammen. Även andra avtal med 

anledning av vad kommunen beskriver i sitt handlingsprogram på lämplig nivå ska 

tas upp här, exempelvis avtal om överlåtande åt annan att vidta inledande 

begränsade åtgärder. 

Kommunen ska även i bilagan beskriva de dokument som utgör underliggande 

dokument till handlingsprogrammen. Sådana dokument kan vara dokument som 

styr och/eller beskriver delar av verksamheten, såsom den kommunala tillsynen, 

insatsplanering, riskanalysarbete, olycksundersökningar med mera. De dokument 
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som är av vikt kan nämnas som upplysning till läsaren för att förstå var mer 

information finns och hur kommunen styr sitt arbete. Även uppföljande 

dokument kan nämnas, eller dokument som följer av handlingsprogrammen, 

såsom verksamhetsplaner, internkontrollplaner med mera. 

Likaså bör andra relevanta dokument nämnas, vilket exempelvis skulle kunna vara 

dokument som beskriver gränser för fjällområden, i de fall som kommunen har 

sådana inom sitt geografiska område och där staten har ansvar för fjällräddning. 

Det kan även vara förteckningar över farliga verksamheter, riskhanteringsplaner 

enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker, planer för 

räddningsinsatser enligt FSO 3 kap. 6 §, risk- och sårbarhetsanalyser, trygghets- 

och säkerhetsprogram och liknande. 

För att inte kommunen ska behöva ta nya beslut om handlingsprogram varje gång 

ett avtal uppdateras, går ut eller tillkommer anges i föreskriften att förteckningen i 

bilagan ska innehålla de avtal som gäller när handlingsprogrammen beslutas. Dock 

behöver kommunen genom sin uppföljning ha en ständigt uppdaterad bild av vilka 

gällande avtal som finns. 

 

17 Bilaga B. Beskrivning av 
samråd 

Innan ett handlingsprogram antas, eller kommunen beslutar om betydande 

ändringar i ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen samråda med de 

myndigheter som särskilt berörs. Med det avses enligt propositionen 

(2019/20:176) framförallt  de myndigheter vars egen planering kan beröras av 

förändringen exempelvis samverkande kommuner, MSB i frågor som berör 

myndighetens samordnande och övergripande uppgifter på 

räddningstjänstområdet, Trafikverket i frågor rörande trafiksäkerhetsfrågor, 

länsstyrelsen och andra myndigheter som ansvarar för statlig räddningstjänst. Det 

är således inte avsikten enligt propositionen att varje enskild kommun behöver 

samråda med MSB utifrån MSB:s tillsynande roll.   

Enligt 3 kap.4 § FSO ska kommunen när den har antagit eller ändrat ett program 

skicka det till MSB, länsstyrelsen och till dem som har deltagit i samrådet.  

I denna bilaga ska en övergripande beskrivning av hur samrådet har genomförts 

göras. Kommunen ska beskriva hur samrådet har skett, när det har skett och med 

vem. Här kan kommunen beskriva om samrådet till exempel enbart har skett 

skriftligen via formell remisshantering, genom muntliga dialoger med vissa av 

aktörerna eller genom kontakter innan remittering skedde. En sammanfattande 

samrådsredogörelse ska också ges, som beskriver om det har funnits några 

särskilda frågor som varit föremål för dialog och då om det är intressant vilka 

ställningstaganden som kommunen eller andra aktörer har gjort i frågorna. Det 

som är av vikt bör lyftas. 
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Syftet med denna bilaga är att ge både politiker som beslutsfattare, allmänheten 

och tillsynsmyndigheten en förståelse för framtagandet av handlingsprogrammen 

och även förståelse för vilka frågor som olika aktörer har haft intressen för. 

Beskrivningen behöver dock ges på en övergripande nivå och annat underliggande 

arbete kan refereras till om så önskas. 

 

18 Bilaga C. Hamnar och 
dess gränser i vatten 

Kustbevakningen, Sjöfartsverket och SKR har i olika utsträckning medverkat i 
framtagandet av stödet för kommunens arbete angående beskrivning av hamnar 
och dess gränser i vatten, se bilaga 3. Det finns inte någon definition av ”hamn” i 
LSO och dialog behövs med inblandade aktörer om hamnar och dess gränser i 
vatten innan handlingsprogrammen skickas ut på formellt samråd.  
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Bilaga 1. Kompletterande 
stöd angående höjd 
beredskap 
MSB är medvetna om pågående diskussion om kommunens förmåga och upp-

gifter vid höjd beredskap. Vid sidan av reglering och stöd angående kommunala 

handlingsprogram enligt LSO pågår en parallell process där MSB strävar mot att 

stödja kommunernas utveckling inom området. Delarna i handboken kan därför 

komma att uppdateras när inriktning och stöd i övrigt har utvecklats. Föreskrifter 

och allmänna råd har i detta skede formulerats så att de inte behöver ändras när 

stöd för hur området ska utvecklas finns framtaget.  

Att på ett effektivt sätt kunna hantera olyckor, extraordinära händelser och svåra 

påfrestningar i fred ger en grundläggande förmåga för att kunna hantera händelser 

under höjd beredskap. Grunden för förmågan att hantera räddningstjänst under 

höjd beredskap skapas främst utifrån förmågan att kunna hantera omfattande 

räddningsinsatser i fred.  

En utvecklad samverkan, i första hand över kommunens olika nämnder och 

förvaltningar såväl som med eventuella kommunalförbund för räddningstjänst, 

med länsstyrelsen, Polismyndigheten, regionen, näringsliv samt exempelvis 

frivillighet behöver vara etablerad i fredstid för att möjliggöra god samverkan 

under höjd beredskap. Kommunen bör samtidigt planera för att kunna tillämpa 

självorganisering och att kunna agera autonomt eller att inom ramen för uppdrags-

taktik tillämpa uppdragsstyrning, utan kontakt med högre ledningsnivå, läns-

styrelsen eller samverkande organisationer.  

Under höjd beredskap är personalen i kommunens organisation för 

räddningstjänst per definition civilförsvarspersonal59. Begreppet civilförsvar 

inbegriper att utföra humanitära uppgifter som syftar till att skydda 

civilbefolkningen mot faror och att hjälpa den civila befolkningen att övervinna de 

direkta följderna av fientliga handlingar60. Civilförsvarsuppgifter för kommunens 

räddningstjänstorganisation omfattar LSO i sin helhet samt de uppgifter som 

tillkommer under höjd beredskap enligt 8 kap. 2 §, LSO.  

Handlingsprogrammens beskrivningar av förhållandena under höjd beredskap bör 

utformas i samråd med länsstyrelsen. Handlingsprogrammen bör i tillämpliga delar 

innehålla en beskrivning av länsstyrelsens inriktning för kommunen med avseende 

på bedömda hot eller risker under höjd beredskap.  

Kommunen bör med utgångspunkt från länsstyrelsens hotbildsbedömning 

analysera och värdera de hot och risker som har betydelse vid höjd beredskap i 

_____________________________________________________________ 
 
59 6 § Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) 
60 Regeringen. 2010. Svensk manual i humanitär rätt, bilaga. SOU 2010:72, bilaga 7, punkt 339, s. 69. 
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syfte att kunna fastställa mål och beskriva förmågebehov, till exempel resursbehov, 

för räddningstjänst under höjd beredskap.  

Kommunen bör i tillämpliga delar göra motsvarande beskrivningar för höjd 

beredskap som för fredstid, det vill säga beskriva sin lokala riskbild under höjd 

beredskap, sin värdering av risker, sina mål för räddningstjänst under höjd 

beredskap samt sin förmåga och verksamhet för att kunna bedriva räddningstjänst 

under höjd beredskap. Utöver detta behöver kommunen även beskriva 

hanteringen av de tillkommande uppgifter som anges för kommunens organisation 

för räddningstjänst i 8 kap. 2 § LSO, se mer nedan.  

Beskrivningarna för höjd beredskap (såväl som de fredstida förhållandena) 

behöver ta hänsyn till reglering om offentlighet och sekretess, till exempel 

försvarssekretess i 15 kap.2 § lagen om offentlighet och sekretess (OSL). 

Kommunen kan antingen beskriva förhållandena på ett sådant sätt att inget 

innehåll behöver sekretessbeläggas (och istället ha sekretessbelagd information i 

andra dokument, som då bör nämnas i handlingsprogrammens bilaga A. 

Dokumentförteckning), eller så beskrivs sådana förhållanden och kommunen 

hanterar informationen i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). MSB har 

inte föreskriftsrätt och är inte heller ansvarig myndighet gällande 

Säkerhetsskyddslagen, varför stöd angående detta inte inkluderas i denna handbok. 

Säkerhetspolisen har stödmaterial på sin hemsida, se med fördel delarna om 

säkerhetsskydd.61 

Exempelskrivningar  
Skrivningar om förhållandena under höjd beredskap ska göras sida vid sida med 

beskrivningarna under fredstid i respektive relevant kapitel. Här nedan ges 

exempel på skrivningar som inspiration till dessa. Två exempelskrivningar 

inkluderas för olika långt gången planering.  

Inledningsvis i planeringen 
Beskrivningen av kommunens förmåga under höjd beredskap ska utformas i samråd med 

länsstyrelsen. De ingångsvärden som är nödvändiga för att mer detaljerat beskriva den hotbild 

som kommunen ska kunna hantera vid ett väpnat angrepp är under utveckling. I avvaktan på 

länsstyrelsens inriktning fortsätter planeringen av kommunens räddningstjänst enligt nu gällande 

kommunöverenskommelse för civilt försvar. Detta innefattar fortsatt arbete med krigsplacering av 

personal i kommunens räddningstjänst, kompetenshöjning samt säkerhetshöjande åtgärder.  

I ett senare skede 
Kommunens räddningstjänstorganisation har planerat för att självständigt kunna upprätthålla 

sin verksamhet under en period av fyra veckor, och i samverkan med primärkommunen, för att 

kunna upprätthålla verksamheten i ytterligare två månader. Planeringen för detta omfattar 

bland annat personal-, livsmedels- och drivmedelsförsörjning. 

_____________________________________________________________ 
 
61 https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html, besökt 2021-05-21. 

https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html
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Kommunens räddningstjänstorganisation har planerat för räddningsinsatser mot samhällsviktig 

verksamhet under höjd beredskap och för verksamhet som rör befolkningsskyddsåtgärder. 

Kommunens räddningstjänst har en planering för särskilda insatsåtgärder vid respektive 

prioriterad samhällsviktig verksamhet. I detta ingår även säkerställande av 

brandvattenförsörjning då ordinarie brandpostnät kan slås ut, vilket planeras hanteras med 

utökade materiella resurser.  

Kommunens räddningstjänst har planerat för att i inledningsskedet av ett väpnat angrepp kunna 

hantera händelser under höjd beredskap enligt samma principer som vid stora 

samhällsstörningar. Under höjd beredskap planeras ordinarie personalstyrka om till tvåskift 

samt förstärks med relevant specialkompetens utifrån kommunens hot- och riskbild. Vid höjd 

beredskap utökas den förberedda samverkan med andra aktörer, exempelvis för en ökad tillgång 

till de materiella resurser som krävs, vilket har säkerställts genom krigsplacering av personal med 

särskild kompetens. 

Kommunens räddningstjänst har i samverkan med länsstyrelsen planerat för att kunna 

omfördela resurser inom länet och har även planerat för att kunna agera autonomt, exempelvis 

när kontakten med högre ledningsnivå eller länsstyrelse har fallit bort. 

 

Bilaga 2. Kompletterande 
stöd angående kommunens 
riskanalysarbete 
Denna bilaga är inte en bilaga som kommunerna ska ha till sina handlingsprogram enligt 

föreskrifterna, utan en bilaga till denna handbok.  

 

Kommunens ska på en övergripande nivå beskriva sina risker för olyckor i 

handlingsprogrammen och svara på frågorna: 

- vad som förväntas hända,  

- hur ofta det förväntas hända samt  

- vilka konsekvenserna förväntas bli  

 

Ordet ”förväntas” i de tre frågorna är centralt eftersom en riskanalys är 

framåtblickande och fokuserar på vad som kan hända i framtiden. Eftersom det är 

vanligt att relatera till tidigare inträffade händelser och använda sig av exempelvis 

insatsstatistik för att besvara frågorna är det viktigt att komma ihåg att riskanalysen 

är just framåtblickande. I följande delkapitel kommer vi att återkomma till detta.  

 

Som underlag till den övergripande beskrivningen i handlingsprogrammen bör ett 

mer detaljerat riskanalysarbete finnas som tar sikte på lokala förhållanden. 

Riskanalysarbetet innebär en systematisk identifiering av vad som kan hända samt 

bedömning av hur ofta detta förväntas hända och med vilka konsekvenser. Här i 

denna bilaga ges ett generellt stöd för hur kommunen kan angripa detta 
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riskanalysarbete. Detta avsnitt bör läsas tillsammans med kapitel 10 Risker i 

rapportens huvuddel. Visst fokus kan skönjas i bilagan på frekvent förekommande 

olyckor utifrån statistik från inträffade händelser, men även sällanhändelser och 

förväntade, framtida händelser behöver inkluderas i beskrivningarna i 

handlingsprogrammen. 

Identifiera vad som kan hända - 
riskidentifiering 
Den första frågan (vad kan hända) besvaras genom att identifiera vilka olyckor 

som kan inträffa i kommunen, och kallas ofta riskidentifiering62. Det handlar om 

allt från mindre olyckor och tillbud, såsom bostadsbränder, drunkningsolyckor och 

trafikolyckor, som ofta är frekventa tillomfattande olyckor som kan inträffa mer 

sällan eller som inte har inträffat. Det sistnämnda lyfter fram den framåtblickande 

fokusen i riskanalysen – även olyckor som ännu inte har inträffat är ju olyckor som 

kan hända i framtiden. 

På en övergripande nivå är vissa olyckstyper likartade och kan i varierande 

utsträckning inträffa i varje kommun. Beroende på den specifika olyckans karaktär 

så kan de resultera både i små och stora konsekvenser på liv, hälsa egendom 

och/eller miljö, och i mindre eller mer omfattande räddningsinsatser. Dessa 

olyckstyper framgår i 8 § i föreskrifterna och är:  

 

1. Brand i byggnad 

2. Brand utomhus 

3. Trafikolycka 

4. Olycka med farliga ämnen 

5. Naturolycka 

6. Drunkning 

 
Dessa olyckstyper är så pass allmänna att de behöver beaktas i varje kommuns 

svar på frågan ”vad förväntas kunna hända”. När olyckstypen beskrivs utifrån 

lokala förhållanden behöver kommunen ta hänsyn till faktorer såsom demografi, 

geografi, bebyggelse, infrastruktur, farliga och samhällsviktiga verksamheter. Här 

behöver kommunen utgå från relevanta kunskapsunderlag med information kring 

exempelvis vägar/järnvägar, farligt gods leder, farliga verksamheter, karteringar av 

risker för ras och skred63, översvämningar64, skyfall, oljeutsläpp till sjöss65 etc. Om 

det i kommunen finns områden som har identifierats ha betydande 

_____________________________________________________________ 
 
62 SIS. 2018. Riskhantering – vägledning (ISO31000:2018, IDT). SS-ISO 31000:218. 
63 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-
och-erosion. Besökt 2021-05-21. 
64 www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-
klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning. Besökt 2021-05-21. 
65 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/oljeskadeskydd/. Besökt 
2021-05-21. 

http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-och-erosion
http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skred-ras-och-erosion
http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning
http://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/oljeskadeskydd/


 

63 

översvämningsrisk ingår en riskinventering ur översvämningssynpunkt66. Även 

kommunens översiktsplan och risk- och sårbarhetsanalys kan vara viktiga 

kunskapsunderlag.  

Utöver dessa olyckstyper kan kommunen även välja att komplettera 

riskidentifieringen med andra relevanta olyckstyper utifrån sina lokala 

förhållanden. Kommunen bör även i förekommande fall beskriva underliggande 

typer av olyckor som i större utsträckning kan leda till konsekvenser på liv, hälsa, 

egendom och miljö, samt omfattande räddningsinsatser.  

Förslag på undertyper av olyckor för brand i byggnad är exempelvis bränder i 

bostäder (villa, flerbostadshus, radhus/kedjehus, fritidshus etc.). Detta är i 

huvudsak olyckor som i stor utsträckning kan leda till skador på människors liv 

och hälsa. Detta gäller även för bränder i olika typer av vårdmiljöer som sjukhus, 

vårdcentral, öppen/sluten vård, kriminalvård etc. För bränder i skola eller förskola 

kan människor skadas men framförallt kan de leda till allvarliga skador på 

egendom och omfattande räddningsinsatser. Bränder i allmänna verksamheter, 

såsom hotell, pensionat, restaurang, danslokal, bio, teater, kontor etc. kan leda till 

såväl konsekvenser på liv och hälsa, samt allvarliga skador på egendom och 

omfattande räddningsinsatser. Gällande industribränder kan de främst leda till 

allvarliga skador på egendom och miljö samt omfattande räddningsinsatser. 

Ett tydligt exempel på en olycka som, förutom allvarliga skador på egendom och 

miljö, i stor utsträckning kan leda till omfattande räddningsinsatser är brand 

utomhus och främst då i skog eller mark. Detta innebär för flertalet av 

kommunerna stora utmaningar och bör därför i förekommande fall beskrivas i 

handlingsprogrammen. Trafikolyckor inträffar i alla kommuner och kan leda till 

skador på liv och hälsa. Trafikolyckor med tunga fordon, såsom lastbil och buss, 

samt spårtrafikolyckor kan dessutom leda till omfattande räddningsinsatser.  

Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av farliga ämnen och kan dels 

ske i anslutning till byggnader/verksamheter såsom industrier, bensinstationer, 

laboratorier och ishallar, dels i samband med transporter på väg eller järnväg, s.k. 

farligt gods-olyckor. Farliga ämnen kan exempelvis vara brandfarliga, explosiva, 

giftiga, frätande eller radioaktiva. Dessa typer av olyckor kan leda till allvarliga 

skador på liv, hälsa, egendom och miljö samt kräva omfattande räddningsinsatser. 

Olycka med farliga ämnen kan också härledas till andra händelser med farliga 

ämnen såsom värmepåverkad acetylenflaska, temperaturstegring i tank med farligt 

ämne, radioaktiv strålning etc. eller till området CBRNE67 (Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear and Explosive).  

Naturolyckor såsom översvämningar i vattendrag eller med anledning av skyfall, 

ras och skred etc. kan även dessa leda till allvarliga skador på liv, hälsa, egendom 

och miljö samt ge behov av omfattande räddningsinsatser. 

_____________________________________________________________ 
 
66 MSB. 2020. Förordningen om översvämningsrisker – Sveriges genomförande av EU:s 
översvämningsdirektiv. Publikationsnr MSB1657. 
67 https://www.msb.se/CBRNE. Besökt 2021-05-21. 

https://www.msb.se/CBRNE
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Olika händelser, såsom bränder, trafikolyckor, olyckor med farliga 

ämnen/CBRNE etc. kan inträffa till följd av terrordåd och andra medvetna och 

planerade antagonistiska handlingar. Detta tillsammans med den 

gråzonsproblematik68 och de osäkerheter de innebär, försvårar ansvarsfördelning 

vid räddningsinsatser och kan behöva beaktas i riskidentifieringen. Exempelvis att 

rädda människors liv vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV) förutsätter 

effektiva och samordnade insatser. Detta behöver förberedelse och samverkan 

med berörda aktörer, som normalt kan ligga utanför kommunens uppdrag enligt 

LSO. MSB har tagit fram en vägledning om detta som stöd för planering och 

förberedelse69. För vissa olyckstyper kan det vara relevant att mer detaljerat 

beskriva orsaker som är kopplat till sociala risker och mänsklig avsikt. Särskilt 

relevant är det för Brand i byggnad, exempelvis skola och förskola, och Brand 

utomhus, exempelvis fordon och återvinningscontainer. 

För ytterligare information om olyckstyper och underolyckstyper se kapitel 10 

Risker i huvuddokumentet. 

Hur genomförs en riskidentifiering? 

Det finns olika tillvägagångsätt för att svara på frågan vad som förväntas kunna 

hända. En källa att vända sig till är händelserapporter (tidigare insatsrapporter). 

Samtliga olyckor som föranleder en räddningsinsats ska undersökas enligt 3 kap. 

10 § LSO, för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksför-

loppet och hur insatsen har genomförts. Vanligtvis dokumenteras de i en 

händelserapport (från år 2016) och tidigare i en insatsrapport (innan år 201770). 

Denna insatsstatistik kan utgöra en grund för att identifiera tidigare inträffade 

olyckor och utifrån dessa kan man bedöma om de också förväntas kunna inträffa i 

framtiden. Olyckor som inträffat inom den egna kommunens geografiska område 

kan påvisa vanligt förekommande olyckor, men kan vara begränsande när det 

kommer till att identifiera stora olyckor som sällan inträffar. Som stöd för att 

identifiera denna typ av olyckor, som kanske har inträffat inom Sverige, har MSB 

samlat in data ifrån insatsrapporter/händelserapporter. Denna information finns 

att tillgå i form av tabeller och diagram i MSB:s statistik- och informationssystem, 

IDA71. Respektive kommun kan även få fram underlag ifrån sitt eget 

verksamhetssystem.  

Dessutom har MSB tagit fram rapporten ”Beskrivning av olyckor som kan leda till 

räddningsinsats”72 som kan utgöra ett stöd och kunskapsunderlag till kommunerna 

_____________________________________________________________ 
 
68 FOI. 2018. Tillstånd mellan fred och krig som orsakas av antagonistiska aktiviteter och präglas av 
osäkerheter, enligt Gråzonsproblematik och hybridkrigföring – påverkan på energiförsörjning, FOI-R-4590. 
69 MSB. 2018. Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö. MSB1199. 
70 Olika årtal eftersom räddningstjänsterna använde båda systemen parallellt under en tid 
71 www.ida.msb.se  
72 MSB. 2021. Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats – Nationellt underlag som stöd och 
fördjupning till arbetet med kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB1790 – 
juni 2021. 
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i arbetet med riskidentifieringen. Detta nationella underlag lyfter fram och 

beskriver de olyckstyperna enligt 8 § i MSBFS 2021:173. I rapporten beskrivs dessa 

olyckstyper ingående med nationell statistik kring hur ofta olyckorna har inträffat, 

tillhörande konsekvenser och om trenderna är ökande eller minskande. I några fall 

belyses även bakomliggande orsaker till varför olyckorna inträffar, riskutsatta 

grupper samt kvalitativa fördjupade beskrivningar kring händelser som inträffar 

sällan men som kan leda till omfattande skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.  

I linje med vad som tas upp under Risker – Övergripande beskrivning i huvud-

dokumentet finns det aspekter som kopplar till exempelvis klimatförändringar och 

händelser som ännu inte har inträffat men som kan komma att hända i framtiden. 

Dessa typer av händelser finns kanske inte heller representerade i det nationella 

materialet (IDA eller rapporten ”Beskrivning av olyckor som kan leda till 

räddningsinsats”). Detta innebär att det inte enbart går att förlita sig på 

information och data från tidigare händelser för att besvara frågan ”vad förväntas 

kunna hända”, utan det kräver även en stor grad av föreställningsförmåga. 

Det bör i kommunens detaljerade riskanalysarbete framgå hur arbetet med att 

identifiera händelser har genomförts och avgränsats. Det är alltså inte bara 

slutresultatet som är viktigt utan även information om hur arbetet genomförts och 

varifrån underlaget hämtats (till exempel från insatsstatistik eller samtal med 

sakkunniga inom olika områden). Anledningen är att underlaget ska kunna 

användas av fler än de som har varit med och tagit fram det, vara möjligt att 

uppdatera vid ett senare tillfälle och vara relevant för den som vill använda 

resultatet i en egen analys. Resultatet från riskidentifieringen (svaret på frågan vad 

som kan förväntas hända) tas sedan vidare som grund för svaren på den andra och 

tredje frågan (som ofta kallas riskanalys74). 

Beskriva hur ofta det förväntas hända och vad 
konsekvenserna förväntas bli 

Den andra och den tredje frågan (hur ofta förväntas det hända och vad förväntas 

konsekvenserna bli) kompletterar den första frågan och tillsammans utgör svaren 

på de tre frågorna en beskrivning av risken. 

Hur ofta det förväntas hända 

I riskbeskrivningen är fokusen på den andra frågan (hur ofta) på hur ofta 

kommunen kan förvänta sig olyckor som leder till räddningsinsats där liv, hälsa, 

egendom och miljö skadas. För att få en uppfattning om detta går det att titta på 

tidigare inträffade händelser. I sådan statistik finns flera olika typer av 

räddningsinsatser – de kommunala räddningstjänstorganisationerna genomför 

_____________________________________________________________ 
 
 
73 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2021:1) om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
74 SIS. 2018. Riskhantering – vägledning (ISO31000:2018, IDT). SS-ISO 31000:218. 
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räddningsinsatser vid både olyckor, tillbud och händelser utan risk för skada. 

Händelser utan risk för skada är räddningsinsatser där det vid framkomst visar sig 

att ingen olycka eller tillbud har inträffat och att kriterierna för LSO inte är 

uppfyllda. Tillbud innebär i statistiken händelser med överhängande fara för att 

leda till skada på människa, egendom eller miljö, om inte händelseförloppet bryts.  

Om man tittar på statistik från tidigare händelser som del i att svara på den andra 

frågan (hur ofta) behöver man ta hänsyn till detta på något sätt. Antingen kan man 

välja att vara konservativ och utgå från det totala antalet räddningsinsatser, oavsett 

om det är en olycka, tillbud eller en händelse utan risk för skada. Alternativet är att 

göra skillnad på hur ofta händelser av olika allvarlighetsgrad inträffar. Då det finns 

visst tolkningsutrymme för hur det i händelserapporterna anges om det gäller 

olycka, tillbud eller händelse utan risk för skada, väljer vi i våra exempel att utgå 

från det totala antalet räddningsinsatser som omfattar både olyckor och tillbud. 

Anledningen är att vi tror att detta ger en mer rättvisande bild för olyckstyperna 

och de olyckor som kan leda till räddningsinsats.  

För att beskriva hur ofta något förväntas hända kan sannolikheter eller frekvenser 

användas. Vi kommer fortsättningsvis fokusera på frekvenser i den här texten. 

Exempelvis kan en tabell beskriva absolut antal olyckor och antal olyckor per 1000 

invånare för samtliga olyckor och tillbud som inträffat inom kommunen. Om 

kommunen är indelad i olika geografiska områden kan en tabell presenteras per 

område. Tabell 1 illustrerar hur detta skulle kunna se ut för Sverige som helhet för 

år 2019. Anledningen till att det är relevant att inte bara beskriva det absoluta 

antalet olyckor utan även antal olyckor per 1000 invånare är att detta underlättar 

jämförelse och riskvärdering. I riskvärderingen kan kommunen beskriva hur antal 

olyckor per 1000 invånare förhåller sig till den nationella frekvensen (enligt Tabell 

1). För vissa olyckstyper eller undertyper av olyckor, exempelvis skogsbrand, och 

för vissa förhållanden, exempelvis vid stora geografiska områden med få invånare, 

kan dock detta behöva kompletteras och beskrivas utifrån ytterligare mätvärden 

såsom exempelvis omfattning eller skogsyta. 

Tabell 1 Räddningsinsatser enligt LSO till olyckor och tillbud per olyckstyp år 2019 

Olyckstyp Antal insatser Antal insatser per 1000 inv. 

Trafikolycka 20155 1,95 

Brand eller brandtillbud utomhus 15285 1,48 

Brand eller brandtillbud i byggnad 11151 1,08 

Övrig händelse med risk för skada 4442 0,43 

Nödställd person i andra fall 3812 0,37 

Utsläpp av farligt ämne (även tillbud) 3351 0,32 

Naturolycka 651 0,06 

Drunkning eller drunkningstillbud 605 0,06 

Summa 59452 5,76 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik, uttag 2020-10-14 
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Eftersom antalet olyckor och tillbud slumpmässigt och på grund av olika 

omständigheter kan variera kan det vara bra att använda ett genomsnitt av antalet 

räddningsinsatser för flera år, alternativt att analysera trender med löpande 

årsmedelvärde till exempel genom treårsperioder. När man väljer omfattningen på 

antal år utgår man från att man vill täcka in en relativt lång tidsperiod för att år 

med antingen ovanligt få eller ovanligt många händelser ska jämnas ut. Samtidigt 

behöver tidsperioden antas vara representativ för den framtid som vi är 

intresserade av att beskriva i riskanalysen. Det innebär att om det för, säg fem år 

sedan, gjordes någon form av förändring i samhället eller kommunen som gör att 

äldre händelser än så inte är representativa, så är det bra att sätta gränsen där och 

ta ett medelvärde på antalet räddningsinsatser de senaste fem året. Ett exempel på 

en förändring kan vara om en vältrafikerad väg för sex år sedan byggdes om till en 

2+1-väg vilket väsentligen minskade antalet trafikolyckor på sträckan. 

För olyckor som inte inträffar så ofta kan det krävas en längre tidsperiod, 

exempelvis minst 10 år, för att ens fånga in händelser som har inträffat på lokal 

nivå. Men, även här är det viktigt att fråga sig om den tidsperioden är representativ 

för framtiden – det vill säga har vi skäl att tro att antalet olyckor kommer fortsätta 

på samma nivå under den framtida period som vi försöker reflektera i 

riskanalysen? För omfattande olyckor som inträffar mycket sällan kan man behöva 

vända sig till nationell statistik för att få en uppfattning kring hur ofta sådana 

olyckor inträffar. Då är det också viktigt att fråga sig om vi har skäl att tro att 

samma frekvens är relevant även i just den aktuella kommunen, eller om den av 

olika anledningar kan tänkas vara högre eller lägre, samt vad vi tror om 

utvecklingen av frekvensen i framtiden. 

Det är alltså viktigt att inte bara använda sig av frekvenser från tidigare inträffade 

händelser rakt av. Istället behöver dessa frekvenser kritiskt kombineras med olika 

former av bedömningar kring vad man tror att frekvensen kommer att vara 

framöver. Bedömningar, till exempel utifrån vad olika experter tror, är också 

centrala när det handlar om ovanliga och omfattande olyckor där det inte finns 

några historiska frekvenser alls att utgår ifrån. I alla fall är det viktigt att 

dokumentera varifrån information om frekvenser för tidigare räddningsinsatser 

har hämtats och för vilken period, och hur och varför dessa frekvenser har 

justerats för att på bästa sätt svara på frågan hur ofta olika händelser förväntas 

inträffa i framtiden. 

Vad förväntas konsekvenserna bli 

Den tredje frågan i riskbeskrivningen ska svara på vad konsekvenserna förväntas 

bli. I LSO beaktas skyddsvärdena liv och hälsa, egendom och miljö, och det är 

utifrån dessa skyddsvärden som de förväntade konsekvenserna ska beskrivas. 

Konsekvenserna kan exempelvis uttryckas i antal skadade eller avlidna, 

egendomsskador eller miljövärden. 

För att få en uppfattning om detta går det att titta på tidigare inträffade händelser, 

på samma sätt som när den andra frågan ska besvaras. Med hjälp av insatsstatistik 
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kan kommunen ta fram hur ofta en olycka med en viss konsekvens har inträffat. 

Som tidigare har påpekats är det dock viktigt att reflektera kring huruvida denna 

information är representativ för den framtid som riskanalysen försöker beskriva. 

Det finns flera sätt att beskriva vad konsekvenserna har blivit vid tidigare 

inträffade händelser. Tabell 2 visar ett förslag på hur man kan beskriva 

konsekvenser (uppdelat på skador på människor, egendom och miljö) tillsammans 

med hur ofta dessa konsekvenser har uppstått för respektive olyckstyp. I tabellen 

används statistik för hela Sverige och för år 2019. Det går exempelvis att utläsa 

från tabellen att trafikolyckor är den olyckstyp som oftast resulterar i en 

konsekvens både på människa (i 37 % av olyckorna) och egendom (i 74 % av 

olyckorna). 

Tabell 2 Antal händelser per olyckstyp i Sverige för år 2019 och andel händelser med en 
viss konsekvens. 

Olyckstyp Antal 
händelser 

totalt 

Andel händelser med 
omkomna på plats 

och/eller 
avtransporterad till 

vård 

Andel med 
egendomsskada 

Andel med 
inträffad 

miljöskada 

Brand eller 
brandtillbud i 
byggnad 

11 151 5% 56% 1% 

 - Bostad 6 401 8% 57% 0% 

- Skola och 
förskola 

572 1% 46% 0% 

- Allmän 
verksamhet utom 
skola och 
förskola 

1 085 1% 54% 1% 

- Industri 1 105 2% 51% 2% 

Brand eller 
brandtillbud 
utomhus 

15 285 1% 38% 2% 

Trafikolycka 20 155 37% 74% 2% 

Naturolycka 651 0% 29% 0% 

Utsläpp av farligt 
ämne/fara för 
utsläpp 

3 351 1% 15% 22% 
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Drunkning eller 
drunkningstillbud 

605 35% 5% 1% 

Nödställd person 
i andra fall 

3 812 17% 6% 0% 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik, uttag 2020-10-14 
 
Ett annat exempel på hur konsekvenser för tidigare inträffade händelser kan 
beskrivas presenteras i Tabell 3.   
 
Tabell 3 Antal händelser per olyckstyp i Sverige för år 2019 och andel händelser med en 
viss konsekvens, per år, månad eller dag 

Olyckstyp Antal händelser 
totalt 

Andel händelser 
med omkomna på 

plats och/eller 
avtransporterad 

till vård 

Andel med 
egendomsskada 

Andel med 
inträffad 

miljöskada 

Brand eller 
brandtillbud i 
byggnad 

30 per dag 1,6 per dag 17 per dag 7 per månad 

 - Bostad 17 per dag 1,4 per dag 10 per dag 1 per månad 

- Skola och 
förskola 

1,6 per dag 4 per år 22 per dag 1 per år 

- Allmän 
verksamhet 
utom skola och 
förskola 

3 per dag 1,0 per månad 1,6 per dag 8 per år 

- Industri 3 per dag 1,9 per månad 1,6 per dag 1,9 per månad 

Brand eller 
brandtillbud 
utomhus 

41 per dag 6 per månad 16 per dag 20 per månad 

Trafikolycka 55 per dag 20 per dag 41 per dag 26 per månad 

Naturolycka 2 per dag 2 per år 16 per månad 1 per år 

Utsläpp av 
farligt 
ämne/fara för 
utsläpp 

9 per dag 3 per månad 1,4 per dag 2 per dag 

Drunkning eller 
drunknings-
tillbud 

1,7 per dag 17 per månad 3 per månad 7 per år 

Nödställd 
person i andra 
fall 

10 per dag 1,7 per dag 18 per månad 3 per år 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik, uttag 2020-10-14 
 
I detta fall har antalet händelser och konsekvenserna normerats med avseende på 

år, månad eller dag. Detta kan exempelvis vara relevant för att underlätta 

jämförelser inom kommunen eller mellan kommuner.  
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På samma sätt som för hur ofta något har inträffat kan man för konsekvenserna 

välja omfattningen på den tidsperiod som man utgår ifrån när man tar fram 

konsekvenserna. Likaså kan man använda sig av statistik från händelser som har 

inträffat i kommunen och/eller nationell statistik, liksom expertbedömning om 

information från tidigare händelser saknas. Och det är lika viktigt här att kritiskt 

reflektera över om man har skäl att tro att konsekvenserna från tidigare inträffade 

händelser är representativa för framtida händelser och att man dokumenterar 

vilket underlag som har använts och hur det eventuellt har justerats och varför. 

För omfattande olyckor som sällan eller aldrig har inträffat kan det vara relevant 

att beskriva och problematisera konsekvenserna kvalitativt. 

Var finns information om frekvenser och konsekvenser? 

För att får fram frekvenser och konsekvenser för tidigare räddningsinsatser finns 

olika informationskällor. Den egna lokala statistiken tillsammans med 

ovannämnda statistik- och informationssystemet, IDA, är ett. Utöver det finns 

statistiskt underlag från olika källor. För trafikolyckor finns Transportstyrelsens 

olycksdatabas STRADA75 som ett komplement till de trafikolyckor som leder till 

en räddningsinsats. Det går även att få fram data om kommunen via Sveriges 

kommuner och Regioner (SKR)76, från Statistiska centralbyrån (SCB)77 och 

Brottsförebyggande rådet (Brå)78, Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik79 och 

Socialstyrelsen. Som exempel förvaltar Socialstyrelsen statistikkällorna 

patientregistret (PAR)80 och dödsorsaksregistret (DOR)81.  

I många fall finns data på kommunnivå, men i vissa lägen är den lägsta nivån län, 

kommungrupper eller riket. Som tidigare nämnts måste kommunen här avgöra om 

det går att dra relevanta slutsatser för den egna kommunen utifrån detta material 

eller om egen data behöver samlas in. Inom kommunen kan det till exempel finnas 

statistik i form av tillbudsrapportering.  

Underlag för vad konsekvenserna har blivit vid tidigare händelser kan alltså delvis 

hämtas från statistik, men även från utredningar av tidigare inträffade händelser. 

Enligt 3 kap. 10 § LSO ska en olycka som föranlett en räddningsinsats utredas i 

skälig omfattning. Utredningen ska undersöka orsak, förlopp och hur 

räddningsinsatsen genomförts. Sedan 1996 har MSB även anlitat brandutredare för 

att ta fram rapporter från bränder som har nationellt intresse, det vill säga ger 

kunskaper och erfarenheter som är allmängiltiga för hela landet. Sedan 

skyldigheten att undersöka olyckor som föranlett räddningsinsatser infördes år 

_____________________________________________________________ 
 
75 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/om-strada/. Besökt 2021-05-21.  
76 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik. Besökt 2021-05-21. 
77 https://www.scb.se/hitta-statistik. Besökt 2021-05-21. 
78 https://www.bra.se/statistik. Besökt 2021-05-21. 
79 www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/sok-
arbetsmiljostatistik. Besökt 2021-05-21. 
80 www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/patientregistret. Besökt 2021-05-21. 
81 https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx. Besökt 2021-05-21. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/om-strada/
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik
https://www.scb.se/hitta-statistik
https://www.bra.se/statistik
http://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/sok-arbetsmiljostatistik
http://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/sok-arbetsmiljostatistik
http://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/patientregistret
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx
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2004 har MSB även samlat in olycksundersökningar från andra olyckor än bränder, 

som exempelvis trafikolyckor, drunkningsolyckor och olika utsläpp av farliga 

ämnen, se MSB:s hemsida82. 

När analysen av hur ofta olyckorna inträffar och vilka konsekvenserna blir är 

genomförd, ska detta tillsammans med riskidentifieringen beskrivas i 

handlingsprogrammen, dels sammanfattande på övergripande nivå men också per 

olyckstyp. För ytterligare se information och exempel på skrivningar se kapitlen 

angående Risker inne i rapporten. 

Värderingen av risk kopplat till olyckstyp 
För att värdera sin risk per olyckstyp och ta ställning till om skyddet kan anses vara 

tillfredställande och likvärdigt kan kommunen jämföra sig med andra, likvärdiga 

kommuner, olika delar av kommunen med motsvarande andra likvärdiga delar i 

andra kommuner (exempelvis landsbygd med liknande landsbygd) och med 

riksgenomsnitt av olika slag. 

Ett exempel är att använda sig av antal olyckor per 1000 invånare för de olika 

olyckstyperna för sin kommun med en eller flera jämförbara kommuner och med 

riksgenomsnittet  se tabell 4. Kommunen kan även vid behov jämföra olika 

geografiska områden av kommunen med motsvarande andra jämförbara områden 

i andra kommuner (exempelvis landsbygd med liknande landsbygd) för de 

olyckstyper det är relevant och ger en mer jämförbar bild. 

Tabell 4 Exempel på tabelljämförelse av risk per olyckstyp och per 1000 invånare  

Utifrån tabellen ovan kan därefter sammanfattas hur sin egen kommun förhåller 

sig till andra likvärdiga kommuner enligt nedanstående exempel. Tänk på att olika 

kommuner kan dokumentera sina räddningsinsatser på olika sätt. Därav kan det 

vara lämpligt att jämföra utvecklade bränder framför brand och brandtillbud. 

Småstads kommun har ett: 

 lägre antal bränder i byggnad per 1000 invånare än Sverige men högre än jämförbar 

kommun 1 och 2. 

_____________________________________________________________ 
 
82 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-
raddningsinsatser/olycksutredning/. Besökt 2021-05-21. 

Olyckstyp Sverige Småstad  Jämförbar 
kommun 1 

Jämförbar 
kommun 2 

Brand i byggnad 1,04 0,99 0,85 0,75 

Brand utomhus 1,41 1,50 1,38 1,45 

Trafikolycka 1,62 1,87 1,93 1,66 

Olycka med farliga ämnen 0,32 0,30 0,45 0,39 

Naturolycka 0,15 0,22 0,19 0,17 

Drunkning 0,07 0,13 0,14 0,16 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/olycksutredning/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/olycksutredning/


 

72 

 högre antal bränder utomhus per 1000 invånare än Sverige och jämförbar kommun 1 

och 2. 

 högre antal trafikolyckor per 1000 invånare än Sverige och jämförbar kommun 2 men 

lägre än jämförbar kommun 1. 

 lägre antal olyckor med farliga ämnen per 1000 invånare än Sverige och jämförbar 

kommun 1 och 2. 

 högre antal naturolyckor per 1000 invånare än Sverige och jämförbar kommun 1 och 

2. 

 högre antal drunkningsolyckor per 1000 invånare än Sverige men lägre än jämförbar 

kommun 1 och 2. 

Analys av resultatet 

Efter sammanfattningen ovan är det lämpligt med en analys av resultatet av 

jämförelsen, och kan exempelvis redogöras enligt nedanstående förslag till 

inledande beskrivning. 

Småstads kommun har generellt ett högre antal olyckor per 1000 invånare än Sverige förutom 

för brand i byggnad. Vid en jämförelse med kommun 1 och kommun 2 så har Småstad ett högre 

antal bränder utomhus per 1000 invånare vilket beror på en större andel bränder i skog eller 

mark. Antal trafikolyckor per 1000 invånare är högre en kommun 2 men lägre än kommun 1. 

Det beror på att kommun 2 inte har samma genomfartstrafik som Småstad och kommun 1. 

Nivåerna bedöms ligga på en acceptabel nivå, se vidare för utvecklade bedömningar i bilaga X. 

När värderingen av riskerna är genomförd, ska detta beskrivas i 

handlingsprogrammen på en övergripande nivå. För ytterligare se information och 

exempel på skrivningar se kapitel 11 Värdering inne i rapporten. 

 

Bilaga 3. Kompletterande 
stöd angående hamnar 
Denna bilaga är inte en bilaga som kommunerna ska ha till sina handlingsprogram enligt 

föreskrifterna, utan en bilaga till denna handbok.  

 

Om kommunen har en eller flera hamnar inom sitt geografiska område i hav eller 

Vänern, Vättern och Mälaren ska detta anges i programmet, enligt 3 kap. 3 § FSO. 

Det ska anges både vilka hamnar som finns och hur deras gränser i vatten går. 

Innan programmet beslutas ska samråd ske med de myndigheter som berörs. När 

det gäller hamnar och dess gränser i vatten ska kommunen samråda främst med 

Kustbevakningen och Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverket ansvarar för efterforskning och räddning av människor som är eller 

kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg. Kustbevakningen 
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ansvarar för räddningstjänst, när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i 

vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta. Båda myndigheternas 

ansvar har samma avgränsade geografiska områden och gäller till sjöss och i 

Vänern, Vättern och Mälaren. För andra vattenområden, kanaler, insjöar, 

vattendrag, hamnar och strand har kommunerna kommunalt 

räddningstjänstansvar. Även fast staten tar ansvar för livräddning och 

miljöräddning till sjöss så kvarstår ansvaret för egendomsräddning hos 

kommunen. 

Den främsta orsaken till att kommunerna har ansvaret för räddningstjänsten i 

ovan nämnda vattenområden är att de har bättre förutsättningar och förmåga för 

dessa räddningsinsatser. Detta gäller inte minst i hamnområden. Om ett fartyg 

ligger vid kaj eller i närheten av den kan till exempel brandbekämpning ofta ske 

från land. Kommunens räddningstjänstorganisation har också oftast god 

kännedom om de risker som föreligger i hamn.83 

Sjöfartsverket och Kustbevakningen är vid begäran från den kommunala 

räddningsledaren skyldiga att medverka vid kommunal räddningsinsats i hamn om 

de har lämpliga resurser och att deras medverkan inte allvarligt hindrar 

myndighetens vanliga verksamhet. Kommunerna har motsvarande skyldighet att 

medverka i statlig räddningstjänst om de har lämplig utrustning och att det inte 

allvarligt hindrar deras vanliga uppgifter.  

Vid räddningsinsatser finns idag upparbetade arbetssätt vid bedömning av 

inkommande nödsamtal för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser där det sker 

ett effektivt resursutnyttjande från samtliga aktörer oavsett vilken aktör som har 

räddningstjänstansvaret. Vid en händelse där det kan misstänkas brott kan det 

även krävas en nära samverkan mellan den räddningstjänstansvariga aktören och 

de brottsbekämpande myndigheterna (till exempel Polismyndigheten och 

Kustbevakningen). 

För att utreda gränserna för hamnområde krävs diskussion och samverkan mellan 

aktuella kommuner, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. LSO innehåller ingen 

definition av begreppet ”hamn” och inte heller hänvisar LSO till någon definition i 

annan lagstiftning för att förtydliga vad som är hamn. Ägarförhållanden i hamnen 

är inte heller något som avgör vilken aktör som har räddningstjänstansvaret. 

Begreppet får därför i första hand tolkas utifrån sin allmänna ordalydelse. Utifrån 

en ordalydelsetolkning kan följande innebörd av begreppet hamn fås att det är en 

anläggning som konstruerats för ändamålet att förtöja båtar eller fartyg. Med 

konstruktion bör anses att den är tillverkad eller anordnad för ändamålet, till 

exempel en brygga eller kaj. En ”naturhamn” är därför inte att betrakta som 

”hamn”. Ytmässig avgränsning av ”hamnen” bör anses vara det område som 

ligger innanför bryggor, pirar eller inre vågbrytare. Om ”hamnen” utgörs av en 

brygga – utan att den har någon exakt och tydlig avgränsning, till exempel endast 

_____________________________________________________________ 
 
83 Prop. 2002/03:110  
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med ”öppet vatten” utanför bryggan – bör den ytmässiga avgränsningen anses 

utgöras av bryggans omedelbara närhet.  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan är det inte för varje enskilt objekt 

självklart för vad som utgör en hamn och var gränserna för en specifik hamn går. 

Motsvarande utmaning kan finnas i vissa fall att definiera övriga begrepp såsom 

kanaler, insjöar och andra vattendrag. För att räddningsinsatser ska kunna hanteras 

effektivt är det därför viktigt att kommunerna och de statliga 

räddningstjänstmyndigheterna Kustbevakningen och Sjöfartsverket på förhand har 

klarat ut och har samsyn i gränsdragningen mellan respektive myndighets 

räddningstjänstansvar och att samverkan är förberedd. Ev. mer detaljerade 

dokument som berör gränsdragning bör tas upp i handlingsprogrammens 

dokumentförteckning. Även polisen är berörd av gränserna för hamnar eftersom 

gränserna påverkar polisens ansvar för efterforskning av förvunna personer i 

andra fall. 

Av central betydelse i ett resonemang av detta slag är att det är det/de som ska 

skyddas som alltid måste sättas i centrum. Innan gränserna anges i den aktuella 

kommunens handlingsprogram behöver ett sådant ställningstagande samrådas och 

förankras med Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Polisen. När 

handlingsprogrammen fastställts behöver redovisningen av hamnarna tillställas 

Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Polisen och SOS Alarm, inklusive 

uppmärksammande av ev. ändringar.  
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Analys av risker för olyckor inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
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Björkqvist, brandingenjör och Erik Lyckebäck, brandingenjör, 2019-12-04. 

Antagen av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-12-12, D § 94. 

 



 

II 

Sammanfattning 

Förbundets medlemskommuners förutsättningar samt de händelser som utgör risker för olyckor i 
respektive medlemskommun har identifierats och analyserats. Huvudsyftet med analysen är att bedöma 
om likvärdigt skydd mot olyckor föreligger i respektive medlemskommun. För att göra denna 
bedömningen har händelserna i respektive medlemskommun jämförts med motsvarande händelser i tio 
likvärdiga kommuner.  

Samtliga medlemskommuner inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg förutom Karlsborgs kommun 
bedöms ha ett likvärdigt skydd mot olyckor, vid jämförelse med likvärdiga kommuner i landet. Åtgärder 
behöver vidtas på kort och lång sikt för att sänka responstiden i Karlsborgs kommun.  

Kostnaden för räddningstjänst per invånare är generellt låg bland förbundets medlemskommuner jämfört 
med likvärdiga kommuner nationellt. Undantaget är Gullspångs kommun som har en högre kostnad än 
medel för jämförda kommuner. 

För flera kommuner finns enstaka aspekter eller frågeställningar som sticker ut i jämförelsen men som 
idag inte bedöms medföra att likvärdigt skydd mot olyckor inte föreligger. Dessa aspekter och 
frågeställningar kan ha inverkan på nästa analys om ett antal år och behöver därför utredas vidare för att 
kunna hanteras i ett tidigt skede innan de blir ett problem. 
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1 Inledning 

Enligt lag om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. Dessa handlingsprogram kombineras 
normalt till ett gemensamt handlingsprogram. [1] 

Handlingsprogrammen ska bland annat beskriva de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser. I handlingsprogrammet ska också anges vilken förmåga 
kommunen har för att genomföra sådana insatser.  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund för operativ räddningstjänst och 
förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, 
Töreboda och Gullspång.  

Enligt kommunallagen 9 kap. 2 § ska ansvaret som åvilar en kommun istället åvila 
kommunalförbundet när ett sådant har hand om kommunens uppgifter, därföra ska 
räddningstjänsförbundet ta fram, tidigare beskrivet, handlingsprogram för samtliga 
medlemskommuner. [2] 

För att kunna ta fram handlingsprogrammet krävs att de händelser som utgör risker för olyckor i 
respektive medlemskommun identifieras och analyseras. 

1.1 Syfte 

Syftet med aktuell analys är att identifiera och analysera de händelser som utgör risker för olyckor i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs medlemskommuner samt bedöma om respektive 
medlemskommun har ett likvärdigt skydd mot olyckor. Arbetet ska också komma fram till slutsatser 
som kan ligga till grund för kommande förmågebedömning och handlingsprogram.  

Analysen ska utöver ovanstående också vara ett informationsmaterial där information om de 
händelser som utgör risker för olyckor kan hämtas när framtida behov uppstår. Uppstår ett behov av 
att utreda någon aspekt av organisationen kan svar kopplade till de händelser som förbundet hanterar 
hittas i analysen.   

1.2 Avgränsningar 

Aktuell analys ger inte svar på alla typer av frågor som kan uppkomma kopplade till de händelser 
som sker utan fungerar som ett informationsmaterial, i huvudsak, för de frågor som uppkommer i 
samband med framtagande av förmågebedömning och handlingsprogram.  

Vid analys av räddningstjänstens responstid för olyckor avgränsas denna till att endast titta på hur 
lång tid det tar för första enhet att komma till plats. Det har ej analyserats vilken typ av resurs som 
är först på plats eller hur mycket resurser som responderat på respektive händelse. 

Vid granskning av operativ bemanning har granskningen avgränsats till de medlemskommuner som 
har heltidsbemmande brandstationer.  

1.3 Läshänvisningar 

I kapitel ”Kommunernas förutsättningar” finns grundläggande information om räddningstjänstens 
medlemskommuner. Kapitlen ”Statistik, Räddningstjänsten Östra Skaraborg” respektive ”Statistik, 

nationell jämförelse” innehåller information om händelser i relation till övriga medlemskommuner 
respektive i relation till jämförda kommuner nationellt. Kapitelet ”Analys” analyserar de delar av 
resultatet från tidigare tre kapitel som på något sätt skiljer sig från medelvärden i jämförelserna. I 
kapitlet ”Diskussion” beskrivs tänkbara orsaker till de resultat som behandlats i analysen för att leda 
fram till de slutsatser och behov av fortsatta studier som presenteras i kapitlet ”Slutsatser”.  
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2 Metod 

Inledningsvis pressenteras information om samtliga av de sju kommunerna som ingår i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att ge en översiktlig bild av respektive kommuns 
förutsättningar och riskbild.  

Information om händelser som utgör risker för olyckor i granskade kommuner har inhämtats från de 
statistiska verktyg som finns tillgängliga inom området. Fördjupad information har inhämtats 
gällande brand i byggnad, då det utgör räddningstjänstens huvudsakliga ansvarsområde. Statistik 
kommer i huvudsak från perioden 2012-2017 men viss statistik har tagits från 2018.  

Statistiken i dessa system kommer från räddningstjänstens insats- respektive händelserapporter, vilka 
är en dokumentation som skapas efter varje genomförd insats eller händelse. Dokumentationerna 
skapas både med hjälp av automatiskt information, ex. tid för larm, och med manuellt inmatad 
information, antingen via knappsystem i fordon eller genom inmatning direkt i rapporten. Detta 
innebär att statistiken är av varierande kvalitet och att statistiken kan innehålla felaktig data. Statistik 
har inhämtats för frekventa händelser samt mindre frekventa händelser. Utöver dessa händelser finns 
även övriga typer av händelser som kan inträffa i en kommun men sker väldigt sällan. Det är endast 
de frekventa händelserna som tas upp ingående i aktuell analys. Hot om suicid är inte en frekvent 
händelse men en relativt ny händelse för räddningstjänsten varför även denna händelse tagits med i 
jämförelsen mellan förbundets medlemskommuner. Hot om suicid är inte med i jämförelsen med 
jämförbara kommuner. Läs mer om händelsertyperna nedan.   

För att skapa ett underlag för förmågebedömning och handlingsprogram görs en bedömning, om det 
utifrån rådande organisation, föreligger ett likvärdigt skydd mot olyckor i respektive 
medlemskommun. Enligt lag om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett skydd mot olyckor som 
är likvärdigt med andra kommuner som har liknande lokala förhållanden. Likvärdigt skydd mot 
olyckor erhålls genom en kombination av tillräckligt omfattande olycksförebyggande åtgärder och 
räddningstjänst, skadeavhjälpande åtgärder. I aktuell analys är det i huvudsak skadeavhjälpande 
åtgärder som bedöms och då är det tiden från hjälpbehov uppstår till hjälp från samhället erhålls som 
tydligast beskriver om likvärdigt skydd mot olyckor föreligger. För att kunna bedöma om likvärdigt 
skydd mot olyckor föreligger har varje medlemskommun jämförts med tio likvärdiga kommuner.  

Likvärdiga kommuner utgörs av kommuner som ingår i samma kommungruppsindelning enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, och är närmast jämförd kommun befolkningsmässigt. 
Generellt har varje medlemskommun jämförts med de fem närmast mindre och de fem närmast större 
kommunerna i samma kommungruppsindelning. I de fall det inte har funnits fem mindre eller fem 
större kommuner i samma kommunsgruppsindelning har fler större eller mindre tagits med så att 
jämförelsen alltid sker med tio likvärdiga kommuner. I de fall en annan medlemskommun ingår i 
bland jämförda kommunerna har denna tagits bort och nästa kommun som är större eller mindre har 
lagts till. Information från de jämförda kommunerna pressenteras dels med respektive kommuns 
värde och dels med ett medelvärde för jämförda kommuner.  

Resultatet från jämförelsen mellan medlemskommunerna och mellan respektive medlemskommun 
och jämförbara kommuner har analyserats för att identifiera, tydliggöra och beskriva de delar där 
resultatet skiljer sig. Det som framkommit i analysen har sedan disskuterats för att beskriva tänkbara 
orsaker till analyserade förutsättningar och slutsatser har tagits fram. En del slutsatser innebär att det 
finns ett behov av fortsatt utredning.    

2.1 Frekventa händelser 

Frekventa händelser utgörs av brand i byggnad, brand i annat än byggnad, trafikolycka, akut 
sjukvårdslarm samt automatlarm utan brandtillbud. En händelse som är relativt ny för 
räddningstjänsten, suicid/hot om suicid, och inte sker så frekvent har lagts till de frekventa 
händelserna för att kunna analyseras i jämförelsen mellan medlemskommunerna i förbundet.  
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2.2 Mindre frekventa händelser 

Mindre frekventa händelser utgörs av händelser som inträffar sällan. Flera av dessa händelser har 
inte inträffat i vissa av de jämförda kommunerna under granskad tidsperiod. På grund av detta går 
inte resultatet att använda för att jämföra hur det ser ut i olika kommuner och dra vidare slutsatser av 
resultatet. Av denna anledning presenteras inte dessa händelser ingående. Det är dock viktigt att 
tydliggöra vilka händelserna är och att de har inträfftat och kan inträffa i en kommun även i framtiden.  

Till de mindre frekventa händelserna hör utsläpp av farligt ämne/fara för utsläpp, naturolycka (ras, 

skred eller slamström), stormskada, översvämning av vattendrag, nödställd person, drunkning eller 
drunkningstillbud, nödställt djur samt övriga händelser.  

2.3 Övriga händelser 

Det finns också händelser som skulle kunna inträffa på grund av kommunernas förutsättningar men 
nationellt inträffar så sällan att de inte ens ingår bland de mindre frekventa händelserna, ex. 
flygolyckor, båthaverier, järnvägsolyckor, större olyckor med brandfarliga/explosiva varor, osv. 
Dessa typer av händelser behandlas inte heller i analysen men det är viktigt att beakta vilka av dessa 
som kan inträffa i respektive kommun, vid ex. framtagande av förmågebedömning, baserat på 
kommunens förutsättningar.  
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3 Kommunernas förutsättningar 

Nedan beskrivs övergripande de förutsättningar som föreligger i räddningstjänstens sju 
medlemskommuner. Storheter som kan vara intressanta att beakta tillsammans med övriga delar av 
analysen beskrivs. Förutsättningar som gäller i alla kommuner är bland annat de krav som ställs i 
samhällets byggregler och räddningstjänstens handlingsprogram för räddningstjänst. 

Enligt Boverkets byggregler, BBR, får den alternativa utrymningsvägen från t.ex bostäder utgöras 
av räddningstjänstens stegutrustning, bärbara stegar eller höjdfordon, under förutsättning att 
räddningstjänsten har en tillräckligt snabb insatstid. Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten 
är normalt högst 10 minuter. För friliggande flerbostadshus i verksamhetsklass 3 med högst tre 
våningsplan kan tillräckligt snabb insatstid vara högst 20 minuter. [3] 

Enligt räddningstjänstens handlingsprogram ska minst 75 % av invånarna i respektive kommun nås 
inom 10  minuter och 95 % av invånarna i respektive kommun ska nås inom 20 minuter. Kravet 
gäller för bostäder och arbetsplatser. Den tid som avses är responstid, dvs tid från hjälpbehov uppstår 
till hjälp från samhället erhålls, ex. larm till SOS-alarm och räddningstjänstens framkomst. [4] 

3.1 Skövde kommun 

Skövde kommun ligger mitt i Skaraborg, mellan landets två största insjöar och landets två största 
städer. Invånarantalet är knappt 55 000 invånare och kommunens vision är att vara 60 000 invånare 
år 2025. Ett mål som med dagens tillväxttakt ser ut att kunna uppnås. [5] 

I kommunen finns tillgång till normal kommunal serviceverksamhet som förskolor, grundskolor, 
gymnasieskolor, äldreboenden, vårdcentraler, behovsprövade boenden, friluftsanläggningar etc. 
Utöver detta finns bland annat drivmedelsanläggningar, hotell, större samlingslokaler, äventyrsbad, 
köpcentrum, regionsjukhus, regementen, flygplats, högskola och tillverkningsindustrier i 
kommunen.  

Röd prick i bild nedan visar positionen för huvudtätortens brandstation.  

 
Bild 1. Karta; Skövde. [6] 

3.1.1 Kommungruppsindelning 

Skövde kommun tillhör grupp C6 - ”Mindre stad/tätort” i kommungruppsindelningen för 2017, dvs. 
minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största tätort. [7]  
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De tio kommuner som är jämförbara med Skövde kommun utgörs av Hudiksvall, Lidköping, Piteå, 
Falkenberg och Hässleholm som närmast mindre kommuner och Nyköping, Örnsköldsvik, Falun, 
Gotland och Norrtälje som närmast större kommuner. 

3.1.2 Demografi 

Skövde kommun består av en större tätort, Skövde, samt flera mindre tätorter, se tabell nedan. 
Kommunen som helhet har en befolkning på 54 975 invånare [8] och en yta på 674 kvadratkilometer. 
[9]  

Tätort Folkmängd 2017-12-31 

Igelstorp 656 
Lerdala 556 
Skultorp 3 706 
Skövde 37 615 
Stöpen 1 405 
Tidan 997 

Timmersdala 911 
Ulvåker 251 
Väring 668 
Värsås 640 

Tabell 1. Befolkningsfördelning mellan tätorter i Skövde kommun per 2017-12-31. [8] 

3.1.3 Kommunikationer 

Västra stambanan (järnväg)passerar genom Skövde kommun. I övrigt finns större vägar i 
väg 26 och väg 49 i kommunen, som båda utgör vägar för transport av farligt gods. [10] 

 
Bild 2. Transportleder för farligt gods, Skövde. [6] 

3.1.4 Riskbild 

I Skövde kommun finns ett regionsjukhus, Skaraborgs Sjukhus (SKAS) med tillhörande 
landningsplats för helikopter. Försvarsmakten är starkt representerad i kommunen genom två 
regementen, Trängregementet och Skaraborgs Regemente P4 samt Markstridsskolan. I kommunen 
finns industrier som hanterar farliga ämnen. I kommunen finns också en högskola, Högskolan i 
Skövde. Det finns även stora industrier som Cementa, Volvo Powertrain AB, Volvo Personvagnar 
AB m.fl. 
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I kommunen finns Sevesoverksamheter av lägre kategorin i Volvo Powertrain AB samt två 
bergtäkter, Skanska Asfalt och Betong AB samt Swerock AB. Det finns, förutom 
Sevsoverksamheterna, tre farliga verksamheter i kommunen: Skaraborgs regemente, Skövde 
flygplats samt Jackon AB.  

Stambanan går genom Skövde kommun där, förutom person- och godståg, även farligt gods 
transporteras.  

3.1.5 Resurser för räddningsinsatser i kommunen 

I Skövde finns en heltidsstyrka bestående av en styrkeledare och fyra brandmän samt en deltidsstyrka 
bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. Två av brandmännen i deltidsstyrkan är externt 
finansierade av Volvo för att de inte ska behöva ha sitt eget industribrandvärn igång dygnet runt. Den 
kommunalt finansierade deltidsstyrkan består således av en styrkeledare och två brandmän. 
Brandstationen är placerad centralt i Skövde tätort. Det finns förmåga för utrymning via 
räddningstjänstens stegutrustning upp till våning 8 (23 meter) med hjälp av höjdfordon. Utöver detta 
finns ett räddningsvärn i Timmersdala samt ett förstärkningsräddningsvärn. Räddningsvärnsmännen 
inkallas via tjänsteplikt. På Volvo Powertrain AB finns även ett industribrandvärn dagtid där det 
finns en insatsledare dygnet runt.  

3.2 Mariestads kommun 

Mariestad ligger vid Vänerns strand. Ån Tidan mynnar ut i Vänern mitt i centrala staden och i den 
norra delen av kommunen mynnar Göta kanal ut i Vänern. Staden är en turistort med en gammal 
stadskärna. [11] 

I kommunen finns tillgång till normal kommunal serviceverksamhet som förskolor, grundskolor, 
gymnasieskolor, äldreboenden, vårdcentraler, behovsprövade boenden samt friluftsanläggningar. 
Utöver detta finns bland annat drivmedelsanläggningar, hotell, större samlingslokaler, köpcentrum, 
sjukhus, högskola och tillverkningsindustrier i kommunen.  

Röd prick i bild nedan visar positionen för huvudtätortens brandstation.  

 
Bild 3; Karta, Mariestad. [6] 
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3.2.1 Kommungruppsindelning 

Mariestads kommun tillhör Grupp C6 - ”Mindre stad/tätort” i kommungruppsindelningen för 2017, 
dvs. minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största tätort. [7] 

De tio kommuner som är jämförbara med Mariestads kommun utgörs av Kiruna och Avesta som 
närmast mindre kommuner och Härnösand, Oskarshamn, Ljungby, Ystad, Karlskoga, Karlshamn, 
Falköping och Katrineholm som närmast större kommuner. 

3.2.2 Demografi  

Mariestads kommun består av en större tätort, Mariestad, samt flera mindre tätorter, se tabell nedan. 
Kommunen som har en befolkning på 24 290 invånare [8] och en yta på 602 kvadratkilometer [9].  

Tätort Folkmängd 2017-12-31 

Lugnås 607 
Lyrestad 490 
Mariestad 16 249 

Sjötorp 435 
Ullervad 885 

Tabell 2. Befolkningsfördelning mellan tätorter i Mariestads kommun per 2017-12-31 [8] 

3.2.3 Kommunikationer 

Största vägen som passerar genom Mariestads kommun är E20. I övrigt finns större väg i väg 26, 
vilken utgör primär väg för transport av farligt gods genom hela kommunen. [10] Genom Mariestad 
går järnväg för främst persontåg och begränsad mängd godståg.  

 
Bild 4. Transportleder för farligt gods, Mariestad. [6] 

3.2.4 Riskbild 

I Mariestad finns ett sjukhus tillhörande Skaraborgs Sjukhus (SKAS). En stor del av centrala 
Mariestad, Gamla Stan, utgörs av äldre trähusbebyggelse med korta eller inga avstånd mellan 
byggnader. Bebyggelsen är från 1700- och 1800-talen. I kommunen finns en järnväg för främst 
persontrafik samt begränsad mängd godstrafik.  

I kommunen finns industrier som hanterar farliga ämnen. I kommunen finns Sevesoverksamheter av 
lägre kategorin i pappersbruket Metsä Tissue AB samt de två bergtäkterna Jättabergen och Äskekärr 
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Lugnås. Utöver Sevesoverksamheterna finns också två farliga verksamheter i kommunen: Electrolux 
Home Products AB samt Göta kanal Dammanläggning.  

3.2.5 Resurser för räddningsinsatser i kommunen 

I Mariestad finns en heltidsstyrka, bestående av en styrkeledare och fyra brandmän samt en 
deltidsstyrka bestående av en styrkeledare och två brandmän. Brandstationen är placerad centralt i 
Mariestads tätort. Det finns resurser för utrymning via räddningstjänstens stegutrustning upp till 
våning 8 (23 meter) med hjälp av höjdfordon. Utöver detta så finns ett räddningsvärn på Brommö, 
där räddningsvärnsmännen inkallas via tjänsteplikt, samt ett industriräddningsvärn på Metsä Tissue 
AB.  

3.3 Hjo kommun 

Vid Vätterns strand ligger Hjo. Här finns många gamla trähus med små butiker i centrum. Trästaden 
har fått pris för sina väl bevarade områden. Hjo är en levande stad med framtidsanda. [12] 

I kommunen finns tillgång till normal kommunal serviceverksamhet som förskolor, grundskolor, 
äldreboenden, vårdcentraler, behovsprövade boenden, friluftsanläggningar, m.m. Utöver detta finns 
bland annat drivmedelsanläggningar, hotell och tillverkningsindustrier i kommunen.  

Röd prick i bild nedan visar positionen för huvudtätortens brandstation.  

 
Bild 5. Karta, Hjo. [6] 

3.3.1 Kommungruppsindelning 

Hjo kommun tillhör Grupp C7 - ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort” i 
kommungruppsindelningen för 2017, dvs. kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun. [7] 

De tio kommuner som är jämförbara med Hjo kommun utgörs av Norberg, Högsby, Torsås, Vadstena 
och Kungsör som närmast mindre kommuner och Vingåker, Emmaboda, Mellerud, Nordanstig och 
Degerfors som närmast större kommuner. 
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3.3.2 Demografi 

Hjo kommun består av en större tätort, Hjo, samt en mindre tätort, Korsberga, se tabell  nedan. 
Befolkningsmängden i kommunen är 9 093 invånare [8] och kommunen täcker en yta på 297 
kvadratkilometer. [9]  

Tätort Folkmängd 2017-12-31 

Hjo 6 264 
Korsberga 219 

Tabell 3. Befolkningsfördelning mellan tätorter i Hjo kommun per 2017-12-31 [8] 

3.3.3 Kommunikationer 

Kommunikationsmöjligheterna i Hjo kommun består av flera mindre vägar. Väg 194 går till Hjo från 
Skövde och utgör transportled för farligt gods. Väg 195 kommer norrifrån från Mölltorp och passerar 
utanför Hjo för att fortsätta ner mot Habo. [10] 

 
Bild 6. Transportleder för farligt gods, Hjo. [6] 

3.3.4 Riskbild 

En stor del av centrala Hjo utgörs av äldre trähusbebyggelse med korta eller inga avstånd mellan 
byggnader. Bebyggelsen är från 1700- och 1800-talen. 

I kommunen finns industrier som hanterar farliga ämnen samt en farlig verksamhet i Emballator 
Tectubes Sweden AB. 

3.3.5 Resurser för räddningsinsatser i kommunen 

I Hjo kommun finns en deltidsstyrka, bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. 
Brandstationen är placerad centralt i Hjo tätort. Det finns även en båt samt förmåga för utrymning 
via räddningstjänstens stegutrustning upp till våning 4 (11 meter) med hjälp av stege. Utöver detta 
finns ett räddningsvärn i Blikstorp som inkallas via tjänsteplikt. 
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3.4 Tibro kommun 

Knappt två mil öster om Skövde ligger Tibro kommun. Genom tätorten Tibro flyter ån Tidan. I Tibro 
finns en unik kompetens om möbler, inredning och logistik. Ingen annanstans i Norden är 
koncentrationen av företag i möbelbranschen så stor som här. [13] 

I kommunen finns tillgång till normal kommunal serviceverksamhet som förskolor, grundskolor, 
äldreboenden, vårdcentraler, behovsprövade boenden samt friluftsanläggningar. Utöver detta finns 
bland annat drivmedelsanläggningar, hotell, större samlingslokaler och industrier i kommunen.  

Röd prick i bild nedan visar positionen för huvudtätortens brandstation.  

 
Bild 7. Karta, Tibro. [6] 

3.4.1 Kommungruppsindelning 

Tibro kommun tillhör Grupp C7 - ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort” i 
kommungruppsindelningen för 2017, dvs. kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun. [7] 

De tio kommuner som är jämförbara med Tibro kommun utgörs av Degerfors, Gnosjö, Markaryd, 
Munkedal och Smedjebacken som närmast mindre kommuner och Vårgårda, Sävsjö, Oxelösund, 
Bromölla och Tidaholm, som närmast större kommuner. 

3.4.2 Demografi 

I Tibro kommun finns två tätorter Tibro och Fagersanna, se tabell nedan. Total befolkningsmängd i 
kommunen är 11 110 invånare [8] och kommunen täcker en yta på 220 kvadratkilometer. [9] 

Tätort Folkmängd 2017-12-31 

Fagersanna 676 
Tibro 8 483 

Tabell 4. Befolkningsfördelning mellan tätorter i Tibro kommun per 2017-12-31 [8] 
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3.4.3 Kommunikationer 

Väg 49 är den större väg som går genom Tibro kommun. Vägen fortsätter till Askersund via 
Karlsborg och utgör sekundär väg för transport av farlig gods från Skövde. I övrigt består 
kommunikationsmöjligheterna av mindre vägar. [10]  

 
Bild 8. Transportleder för farligt gods, Tibro. [6] 

3.4.4 Riskbild 

Tibro är Skandinaviens största logistikcentrum för möbelindustrin, vilket innebär en stor andel 
transporter via väg till och från Tibro. Nio av tio svensktillverkade möbler passerar Tibro på sin väg 
från tillverkare till butiker och konsumenter. [13] 

I kommunen finns industrier som hanterar farliga ämnen samt en Sevesoverksamhet av lägre 
kategorin i bergtäkten Karlshaga.   

3.4.5 Resurser för räddningsinsatser i kommunen 

I Tibro kommun finns en deltidsstyrka, bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. 
Brandstationen är placerad centralt i Tibro tätort. Det finns även förmåga för utrymning via 
räddningstjänstens stegutrustning upp till våning 5 (16 meter) med hjälp av höjdfordon.  

3.5 Karlsborgs kommun 

Karlsborgs kommun ligger invid Vätterns strand och har en strandremsa på 350 km. Staden 
Karlsborg har en militärisk historia och Karlsborgs fästning är en av landets bäst bevarade fästningar. 
Idag bedriver Försvarsmakten verksamhet i flera delar av kommunen. I Karlsborg mynnar Göta kanal 
ut i Vättern. I Karlsborg finns stora delar av Tivedens nationalpark. [14] 

I kommunen finns tillgång till normal kommunal serviceverksamhet som förskolor, grundskolor, 
äldreboenden, vårdcentraler, behovsprövade boenden samt friluftsanläggningar. Utöver detta finns 
bland annat drivmedelsanläggningar, hotell, samlingslokaler och industrier i kommunen.  

Röd prick i bild nedan visar positionen för huvudtätortens brandstation.  
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Bild 9. Karta, Karlsborg. [6] 

3.5.1 Kommungruppsindelning 

Karlsborgs kommun tillhör Grupp C7 - ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort” i 
kommungruppsindelningen för 2017, dvs. kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun. [7] 

De tio kommuner som är jämförbara med Karlsborgs kommun utgörs av Ödeshög, Boxholm, 
Essunga, Norberg och Högsby som närmast mindre kommuner och Torsås, Vadstena, Kungsör, 
Vingåker och Emmaboda som närmast större kommuner. 

3.5.2 Demografi 

I Karlsborgs kommun finns totalt fyra tätorter, se tabell nedan. Totala befolkningsmängden i 
kommunen är 6 954 invånare [8] och kommunen täcker en yta på 406 kvadratkilometer. [9]  

Tätort Folkmängd 2017-12-31 

Forsvik 335 
Karlsborg 3 757 
Mölltorp 1 085 
Undenäs 244 

Tabell 5. Befolkningsfördelning mellan tätorter i Karlsborgs kommun per 2017-12-31 [8] 

3.5.3 Kommunikationer 

Väg 49 är den större väg som går genom Karlsborgs kommun. Väg 49 fortsätter sedan till Askersund 
och utgör väg för transport av farligt gods. I övrigt består kommunikationsmöjligheterna av mindre 
vägar. [10] 
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Bild 10. Transportleder för farligt gods, Karlsborg. [6] 

3.5.4 Riskbild 

I kommunen finns industrier som hanterar farliga ämnen samt Sevesoverksamheter av lägre 
kategorin i Nammo Vanäsverken AB samt bergtäkten Brosundet Forsvik. Det finns, utöver 
Sevesoverksamheterna, två farliga verksamheter i kommunen, Provplats Karlsborg och Edet 
dammanläggning.  

I Karlsborg finns två militära flygplatser, dels Karlsborgs flygplats (tidigare Västgöta flygflottilj F6) 
och dels Flugebyns flygfält. Karlsborgs flygplats är en riktig flygplats med asfalterad bana och 
tillhörande facilitetet medan Flugebyns flygfält är ett gräsfält. 

3.5.5 Resurser för räddningsinsatser i kommunen 

I Karlsborgs kommun finns en deltidsstyrka, bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. Det 
finns även en båt samt förmåga för utrymning via räddningstjänstens stegutrustning upp till våning 
6 (19 meter) med hjälp av höjdfordon.  

Brandstationen är placerad norr om tätorten Karlsborg. På grund av brandstationens placering i 
förhållande till tätorten samt kommunens geografisk utformning har styrkan i Karlsborg en 
anspänningstid på 7 minuter istället för 5 minuter. Utöver deltidsstyrkan i Karlsborg finns ett 
räddningsvärn  i Undenäs. Räddningsvärnmännen inkallas via tjänsteplikt. 

3.6 Töreboda kommun 

Töreboda kommun är belägen mellan Vänern och Vättern. I tätorten Töreboda korsar västra 
stambanan Göta kanal. Här finns flera gästhamnar längst med kanalen, vilket gör Töreboda till en 
välbesökt turistort på sommaren. [15] 

I kommunen finns tillgång till normal kommunal serviceverksamhet som förskolor, grundskolor, 
äldreboenden, vårdcentraler, behovsprövade boenden samt friluftsanläggningar. Utöver detta finns 
bland annat drivmedelsanläggningar, hotell, samlingslokaler och industrier i kommunen.  

Röd prick i bild nedan visar positionen för huvudtätortens brandstation.  
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Bild 11. Karta, Töreboda. [6] 

3.6.1 Kommungruppsindelning 

Töreboda kommun tillhör Grupp C7 - ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort” i 
kommungruppsindelningen för 2017, dvs. kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun. [7] 

De tio kommuner som är jämförbara med Töreboda kommun utgörs av Vadstena, Kungsör, 
Vingåker, Emmaboda och Mellerud som närmast mindre kommuner och Nordanstig, Degerfors, 
Gnosjö, Markaryd och Munkedal som närmast större kommuner. 

3.6.2 Demografi 

Töreboda kommun består av tre tätorter, se tabell nedan. Kommunen som helhet har en befolkning 
på 9 414 invånare [8] och en yta på 541 kvadratkilometer. [9] 

Tätort Folkmängd 2017-12-31 

Moholm 636 
Töreboda 4 694 
Älgarås 400 

Tabell 6. Befolkningsfördelning mellan tätorter i Töreboda kommun per 2017-12-31 [8] 

3.6.3 Kommunikationer 

Västra stambanan passerar rakt igenom Töreboda kommun. Väg 200  och väg 202 går genom tätorten 
Töreboda. Övriga kommunikationsmöjligheter utgörs av mindre vägar. Delar av väg 202 utgör 
transportled för farligt gods. [10] 
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Bild 12. Transportleder för farligt gods, Töreboda. [6] 

3.6.4 Riskbild 

I kommunen finns industrier som hanterar farliga ämnen samt två farliga verksamheter i Källbergs 
industri AB samt Göta kanal dammanläggning.  

Stambanan går genom kommunen, där förutom person- och godståg även farligt gods transporteras.  

3.6.5 Resurser för räddningsinsatser i kommunen 

I Töreboda kommun finns en deltidsstyrka, bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. 
Brandstationen är placerad centralt i Töreboda tätort. Det finns även förmåga för utrymning via 
räddningstjänstens stegutrustning upp till våning 5 (16 meter) med hjälp av höjdfordon. Utöver detta 
finns ett räddningsvärn i Moholm där räddningsvärnmännen inkallas via tjänsteplikt. 

3.7 Gullspångs kommun 

Längst norr ut i räddningstjänstförbundet ligger Gullspångs kommun. Kommunen har två 
huvdtätorter, Hova respektive Gullspång. Kommunen bjuder på en kulturrik bygd med nära till vatten 
och en storslagen natur med vandrings- och cykelleder. Västra delen av kommunen sträcker sig till 
Vänerns strand. [17] 

I kommunen finns tillgång till normal kommunal serviceverksamhet som förskolor, grundskolor, 
äldreboenden, vårdcentraler, behovsprövade boenden samt friluftsanläggningar. Utöver detta finns 
bland annat drivmedelsanläggningar, hotell, samlingslokaler och industrier i kommunen.  

Röd prick i bilderna nedan visar positionen för huvudtätorternas brandstationer.  
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Bild 13. Karta, Gullspång. [6] 

 
Bild 14. Karta, Hova. [6] 

3.7.1 Kommungruppsindelning 

Gullspångs kommun tillhör Grupp C7 - ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort” i 
kommungruppsindelningen för 2017, dvs. kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun. [7] 

De tio kommuner som är jämförbara med Gullspångs kommun utgörs av Ydre, Storfors, 
Skinnskatteberg och Ljusnarsberg som närmast mindre kommuner och Ödeshög, Boxholm, Essunga, 
Norberg, Högsby och Torsås som närmast större kommuner. 
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3.7.2 Demografi 

Gullspångs kommun består av tre tätorter, se tabell nedan. Kommunen som helhet har en befolkning 
på 5 280 invånare [8] och en yta på 316 kvadratkilometer. [9] 

Tätort Folkmängd 2017-12-31 

Gullspång 1 573 
Hova 1 283 

Otterbäcken 686 
Tabell 7. Befolkningsfördelning mellan tätorter i Gullspångs kommun per 2017-12-31 [8] 

3.7.3 Kommunikationer 

Väg 26 går från Mariestad och vidare upp genom Gullspångs kommun och passerar tätorterna 
Otterbäcken och Gullspång. Väg E20 går genom Gullspångs kommun åt nordöst och passerar 
tätorten Hova. Genom kommunen och tätorten Hova går Västra stambanan. Väg 200 går mellan 
Gullspång och Hova. Kinnekullebanan är en ej elektrificerad järnväg, för persontransporter, som 
kommer från Lyrestad i Mariestads kommun passerar genom Hova tätort och ansluter till Västra 
stambanan i Gårdsjö. Västra stambanan, Väg 26, E20 och väg 200 utgör samtliga transportled för 
farligt gods. [10] 

 
Bild 15. Transportleder för farligt gods, Gullspång. [6] 
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Bild 16. Transportleder för farligt gods, Hova. [6] 

3.7.4 Riskbild 

Stambanan går genom Gullspångs kommun där, förutom person- och godståg, även farligt gods 
transporteras. I kommunen finns industrier som hanterar farliga ämnen. Gullspångsälven rinner 
genom Gullspång och i Gullspångs tätort finns Gullspångs kraftverk. Kraftstationen har en fallhöjd 
på 21 m, en kapacitet på 40 MW och har en normal årsproduktion på ca 98 GWh.  

3.7.5 Resurser för räddningsinsatser i kommunen 

I Gullspångs kommun finns två deltidsstyrkor, bestående av en styrkeledare och fyra brandmän 
vardera. Deltidsstyrkorna är placerade i Gullspång respektive Hova. Brandstationerna är placerade 
centralt i Gullspångs respektive Hova tätort. Styrkan i Hova är specialiserad på järnvägsolyckor. Det 
finns i kommunen även förmåga för utrymning via räddningstjänstens stegutrustning upp till våning 
4 (11 meter) med hjälp av stege. Utöver detta finns en båt i Gullspång samt ett räddningsvärn på 
Storön där räddningsvärnmännen inkallas via tjänsteplikt. 
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4 Statistik, Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

I följande avsnitt presenteras statistik gällande insatser inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
Statistik presenteras dels för varje enskild medlemskommun och dels sammanlagt för förbundet. 
Fördelningen mellan de frekventa händelserna för de olika kommunerna och hela förbundet 
presenteras. 

4.1 Folkmängdsutveckling 

I diagramet nedan presenteras folkmängdsutvecklingen för förbundet medlemskommuner samt för 
hela förbundet under perioden 2012–2017. Utvecklingen har ökat för samtliga kommuner. Den 
största procentuella ökningen har skett i Skövde med 5 % och den minsta i Gullspång med 1 %.  

 
Diagram 1: Folkmängdsutveckling i förbundet medlemskommuner under 2012–2017. [8] 

4.1.1 Boendemiljö 

Nedan visas fördelningen av andelen hushåll i flerbostadshus och småhus för förbundets 
medlemskommuner år 2012. Även medelvärde för kommunerna ses.  

I alla kommuner utom i Skövde bor den största andel hushåll i småhus. Gullspång har störst andel 
hushåll boende i småhus på 74 % medan Skövde har störst andel hushåll boende i flerbostadshus på 
57 %. Medelvärdet för hushåll i småhus är 61 % och för flerbostadshus är det 39 %.   
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Diagram 2: Andelen boende i flerbostadshus och småhus i samtliga kommuner inom RÖS 2012. [8] 

4.1.2 Invånare per kvadratkilometer 

Nedan presenteras antalet invånare per kvadratkilometer för varje kommun och för hela förbundet. 
Flest bor det i Skövde och minst i Gullspång, Töreboda och Karlsborg. 

 
Diagram 3. Invånare per kvadratkilometer för RÖS medlemskommuner samt RÖS 2017. [8]  

4.2 Antal insatser 

I följande avsnitt presenteras totala antalet insatser för varje kommun samt uppdelningen av frekventa 
och mindre frekventa händelser. 

4.2.1 Antal insatser 2017 

Fördelningen av antal insatser per kommun under 2017 presenteras nedan. Skövde kommun står för 
nästan hälften av alla insatser, medan Karlsborg och Hjo har lägst antal insatser, med 5 % vardera. 
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Diagram 4. Antal insatser i RÖS medlemskommuner under 2017. [16] 

4.2.2 Antal insatser per år 

Nedan redovisas antal räddningsinsatser totalt per år för varje kommun mellan 2012 och 2017. 
Antalet insatser har varit ungefär samma under åren med undantag för Gullspångs kommun där 
antalet ökade kraftigt från 59 till 127 mellan 2014 och 2015. Medelvärdet för förbundet ligger högre 
än för resten av riket under samtliga år.  

 
Diagram 5. Antal insatser per år för respektive kommun mellan 2012–2017. [16] 

4.2.3 Antal insatser per år och 1000 invånare 

Nedan redovisas antal räddningsinsatser totalt per 1000 invånare och år för varje kommun mellan 
2012 och 2017. Precis som gällande antal insatser per år ses även här den markanta ökningen i 
Gullspångs kommun mellan 2014 och 2015. Medelvärdet för förbundet ligger under medelvärdet för 
resten av riket under samtliga år. 
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Diagram 6. Antal insatser per 1000 inv. och år för respektive kommun mellan 2012–2017. [16] 

4.3 Frekventa händelser 

De händelser som inträffar mer frekvent presenteras i detta kapitel. Statistik presenteras för varje 
kommun samt hela förbundet. I kapitel 4.7 Fördelning av frekventa händelser ses hur fördelningen 
mellan de frekventa händelserna ser ut.  

4.3.1 Brand i byggnad 

I följande avsnitt presenteras statistik rörande brand i byggnad. En utförligare presentation ges över 
när på året, vilken veckodag och när på dygnet som bränder skett.  

Sett till antalet larm om brand i byggnad sker flest i Skövde och Mariestad. Övriga kommuner ligger 
under medelvärdet (35st) för riket.  

Sett till antalet larm om brand i byggnad per 1000 invånare sker det, i Gullspångs kommun, dubbelt 
så många larm jämfört med riket. I Skövde, Hjo samt Karlsborg sker färre händelser än jämfört med 
riket.  
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Diagram 7. Brand i byggnad, antal insatser per år, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 8. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare, 2012–2017. [16] 
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4.3.1.1 Brand i byggnad per månad 

Nedan visas när på året som insatser gällande brand i byggnad skett mellan 2012 och 2017. Viss 
variation sker under året där det högsta medelvärdet för förbundets kommuner är i januari och det 
näst högsta i juni och december.  

Sett till antal insatser per 1000 invånare är medelvärdet för förbundet likvärdigt med medelvärdet för 
riket. Bland förbundets kommuner sticker Gullspångs kommun ut med ett betydligt större antal de 
flesta månader bortsett från februari, oktober och november. Även Töreboda kommun överskrider 
medelvärdet för förbundet samt riket i januari med nästa det dubbla.     

 
Diagram 9. Brand i byggnad, antal insatser per år, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 10. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på månad, 2012-2017. [16] 
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4.3.1.2 Brand i byggnad per veckodag 

Nedanstående diagram visar fördelningen av händelsen brand i byggnad över veckodagar. Generellt 
kan en liten minskning ses på söndagar, medan övriga veckodagar har relativt lika värden. Den 
kommun som har högst antal bränder per 1000 invånare samtliga veckodagar är Gullspång.  

Medelvärdet för förbundet skiljer sig något jämfört med riket. Antalet insatser är ungefär samma, 
men det skiljer sig under vilka dagar bränderna sker. Till exempel sker en minskning av antalet 
insatser i förbundet på onsdagar, medan antalet ökar i landet. 

 
Diagram 11. Brand i byggnad, antal insatser per år, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 12. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på veckodag, 2012-2017. [16] 
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4.3.1.3 Brand i byggnad per timma 

I nedanstående diagram har dygnet delats upp i sex delar om fyra timmar. Antalet insatser i förbundet 
är störst mellan 16–20 och det är även högst i riket under denna tid. Generellt sker mindre bränder 
nattetid, medan fler sker på eftermiddagen och kvällen. 

Sett till antalet insatser per timma och per 1000 invånare sticker Gullspångs kommun ut med generellt 
fler insatser samtliga timmar under dygnet.  

 
Diagram 13. Brand i byggnad, antal insatser per år, fördelat på timme, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 14. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på veckodag, 2012-2017. [16] 
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4.3.2 Brand i annat än byggnad 

I kategorin brand i annat än byggnad ingår till exempel skogsbrand, brand i terräng, brand i container, 
fordon eller papperskorg. Högsta antalet insatser per 1000 invånare är i Gullspång, Töreboda och 
Karlsborg, vilka samtliga ligger över medel för riket.  

 
Diagram 15. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 16. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012–2017. [16] 
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4.3.2.1 Brand i annat än byggnad per månad 

Nedan ses fördelningen av insatser per månad. Generellt har antalet ökat under sommarmånaderna 
och minskat under resterande månader. Medelvärdet för förbundet ligger under rikets medel med 
undantag från fyra månader; februari, juli, oktober och december. Bland förbundets 
medlemskommuner är det främst Gullspång och Karlsborg som utmärker sig. Antalet per 1000 
invånare är här relativt högt under sommarmånaderna.  

 
Diagram 17. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 18. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på månad, 2012-2017. [16] 
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Diagram 19. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 20. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på veckodag, 2012-2017. [16] 
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Diagram 21. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år, fördelat på timme, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 22. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på timme, 2012-2017. [16] 
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Diagram 23. Trafikolycka, antal insatser per år, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 24. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012–2017. [16] 
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Diagram 25. Trafikolycka, antal insatser per år, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 26. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 
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Diagram 27. Trafikolycka, antal insatser per år, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 28. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 
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Diagram 29. Trafikolycka, antal insatser per år, fördelat på timme, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 30. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på timme, 2012–2017. [16] 
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Diagram 31. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 32. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare, 2012–2017. [16] 
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Diagram 33. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 34. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 
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Diagram 35. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 36. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 
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Diagram 37. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år, fördelat på timme, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 38. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 
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högst bland förbundets kommuner och flera kommuner ligger över medel för riket. Endast Hjo och 
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Diagram 39. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 40. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012–2017. [16] 
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Diagram 41. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 42. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på månad, 2012–2017. [16] 

4.3.5.2 Automatlarm per veckodag 

Nedan visas en fördelning över automatlarm under veckodagar, dels som antal insatser per år och 
dels som antalet insatser per 1000 invånare och år. Sett till antal per 1000 invånare framgår att 
medelvärdet för förbundet sjunker i slutet av veckan. Skövde och Mariestad är de kommuner som 
ligger högst i förbundet. Generellt kan en liten ökning ses i förbundet på onsdagar.  
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Diagram 43. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 44. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på veckodag, 2012–2017. [16] 

4.3.5.3 Automatlarm per timma 

Det ses en markant ökning, både i antal insatser och i antal insatser per 1000 invånare i samtliga 
kommuner under dagtid. Högst värden är i Skövde och Mariestad. Lägst är antalet automatlarm 
mellan 00 och 04. Även i riket ses en ökning dagtid. 
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Diagram 45. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år, fördelat på timme, 2012–2017. [16] 

 
Diagram 46. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare, fördelat på timme, 2012–2017. [16] 

4.3.6 Suicid/hot om suicid 

I följande avsnitt presenteras statistik gällande insatser inom kategorin suicid/hot om suicid. Denna 
larmkategori faller egentligen inte under frekventa händelser men har ändå valts att redovisas här. 
Detta för att det är en ny larmkategori och som ökat i antal sedan den infördes. Observera att 
statistiken anges i faktiskt antal händelser per kommun och inte antal per 1000 invånare. Högst antal 
finns i Skövde, medan Gullspång och Töreboda inte haft någon insats under 2017 och 2018. Totalt 
antal insatser i förbundet under 2017-2018 i är 28.   
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Diagram 47. Suicid/hot om suicid, antal insatser, 2017–2018. [16] 

4.3.6.1 Suicid/hot om suicid per månad 

Högst antal ses i april, medan siffran är noll i januari, februari och november. Då antalet händelser 
är få redovisas statistiken endast för hela förbundet och ej per kommun.   

 
Diagram 48. Suicid/hot om suicid, antal insatser RÖS per månad 2017–2018. [6] 

4.3.6.2 Suicid/hot om suicid per veckodag 

Fördelningen av totala antalet insatser över veckodagar. Högst antal ses på fredag och lägst på 
söndag. Då antalet händelser är få redovisas statistiken endast för hela förbundet och ej per kommun.   
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Diagram 49. Suicid/ hot om suicid, antal insatser per veckodag RÖS, 2017–2018. [6] 

4.3.6.3 Suicid/ hot om suicid per timma 

Fördelningen av totala antalet insatser över dygnet i förbundet. Högst antal ses mellan 20 och 04 och 
lägst 04–08. Då antalet händelser är få redovisas statistiken endast för hela förbundet och ej per 
kommun.   

 
Diagram 50. Suicid/hot om suicid, antal insatser per timma 2017–2018. [6] 

4.4 Responstid 

Responstid är den tid det tar från att larmet inkommer till 112 fram till att första räddningsfordon är 
framme på platsen.  

I följande avsnitt presenteras responstiden i medeltal för förbundets medlemskommuner generellt 
samt mer ingående för frekventa händelser så som brand i byggnad och trafikolycka. Statistiken 
redovisar händelser från 2018. I Diagram 53 redovisas dock statistik, i form av medianvärde, från 
juni 2017 till juni 2018 på grund av att statistiken har en annan källa. 
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I förbundet är det Karlsborg som har längst responstid med ett medelvärde på 19 minuter och 41 
sekunder sett till samtliga händelser. Detta överskrider medelvärdet för förbundet med ca 6 minuter. 
I jämförelse med medianvärdet för riket överskrider Karlsborg värdet med över 7 minuter. Kortast 
tid i förbundet har Skövde med 10 minuter och 10 sekunder. Karlsborg och Hjo är de kommuner som 
har en längre responstid än medelvärdet för förbundet.  

 
Diagram 51.Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid i minuter för 2018. [9] 

 
Diagram 52. Responstid alla insatser, inklusive insatser där räddningstjänst ej förelåg, för RÖS kommuner 2018. [6] 
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Diagram 53. Responstid, räddningstjänst, för RÖS och riksmedel, medianvärde, juni 2017- juni 2018. [9] 

4.4.1 Responstid frekventa händelser 

De frekventa händelsernas responstid ses i följande avsnitt. Statistiken som redovisas i detta avsnitt 
är medelvärdet för 2018. 

4.4.1.1 Brand i byggnad 

Den kommun som har längst tid är Karlsborg och det är den enda kommunen som har en längre tid 
än medelvärdet för förbundet. Kortast tid har Mariestad.  

 
Diagram 54. Responstid brand i byggnad 2018. [6] 
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Diagram 55. Responstid brand i skog eller mark. [6] 

4.4.1.3 Trafikolycka 

Den kommun som har längst responstid på insatser tillhörande kategorin trafikolycka är Karlsborg. 
Tillsammans med Tibro är det de kommuner som har en längre tid än medelvärdet i förbundet. 
Kortast tid har Skövde. 

 
Diagram 56. Responstid trafikolycka. [6] 
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Diagram 57. Responstid akut sjukvårdslarm. [6] 

4.4.1.5 Automatlarm 

Den kommun som har längst tid är Karlsborg som överskrider förbundets medeltid med ca 5 minuter. 
Kortast tid har Hjo och Skövde på ca 7 minuter. Karlsborg och Gullspång är de kommuner som har 
längre tid än medelvärdet för förbundet som är 8 minuter och 49 sekunder. 

 
Diagram 58. Responstid automatlarm. [6] 
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Diagram 59. Responstid suicid/hot om suicid, 2018. [6] 

4.5 Kostnad för olyckor 

I förbundets medlemskommuner uppgick 2017 samhällets kostnader för olyckor till 8014 kr per 
kommuninvånare i medelvärde. De kommuner som ligger över detta medelvärde är Mariestad och 
Gullspångs kommuner. Kostnaderna i Gullspångs kommun ligger cirka 34 % över medelvärdet och 
i Mariestads kommun cirka 9 % över. Lägst kostnad har Skövde kommun som ligger 17 % under 
medelvärdet.   

 
Diagram 60. Kostnad för olyckor inom RÖS medlemskommuner. [9] 
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och 70 % över medelvärdet för förbundet. Lägst kostnad har Tibro kommun som understiger 
medelvärdet för förbundet med 32 %. 

Medelvärdet för kommunerna i förbundet uppgår till 849 kronor per kommuninvånare. Om förbundet 
ses som en gemensam kommun med ett invånarantal på 121 000 blir värdet per invånare 756 kronor. 

 
Diagram 61. Kostnad för räddningstjänst inom RÖS medlemskommuner. [9] 

4.7 Fördelning frekventa händelser 

I följande avsnitt presenteras fördelningen av de frekventa händelserna per 1000 invånare i respektive 
kommun samt i hela förbundet. I samtliga kommuner utgörs den mest frekventa händelsen av 
automatlarm medan de minst inträffade är akut sjukvårdslarm och brand i byggnad.  

4.7.1 Fördelning frekventa händelser i förbundet 

I förbundet är den mest frekventa händelsen automatlarm som utgör ca hälften av alla frekventa 
händelser. Den frekventa händelse som inträffar mer sällan är akut sjukvårdslarm.  
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Diagram 62. Fördelning frekventa händelser i RÖS per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.7.2 Fördelning frekventa händelser i Skövde 

I Skövde är den mest frekventa händelsen automatlarm som utgör drygt 60 %. Den händelse som 
inträffar mer sällan av de frekventa händelserna är akut sjukvårdslarm. 

 
Diagram 63. Fördelning frekventa händelser i Skövde per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.7.3 Fördelning frekventa händelser i Mariestad 

I Mariestad utgör automatlarm hälften av de frekventa händelserna. Den händelse som inträffar mer 
sällan av de frekventa händelserna är akut sjukvårdslarm. 
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Diagram 64. Fördelning frekventa händelser i Mariestad per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.7.4 Fördelning frekventa händelser i Tibro 

I Tibro är den mest frekventa händelsen automatlarm. Resterande kategorier har en jämn fördelning. 

 
Diagram 65. Fördelning frekventa händelser i Tibro per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.7.5 Fördelning frekventa händelser i Töreboda 

I Töreboda utgör automatlarm nästan hälften av de frekventa händelserna. Resterande kategorier har 
en jämn fördelning. 
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Diagram 66. Fördelning frekventa händelser i Töreboda per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.7.6 Fördelning frekventa händelser i Hjo 

Den mest frekventa händelsen i Hjo utgörs av automatlarm, medan den som inträffar i minst 
omfattning är brand i byggnad. 

 
Diagram 67. Fördelning frekventa händelser i Hjo per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.7.7 Fördelning frekventa händelser i Karlsborg 

I Karlsborg utgör automatlarm nästan hälften av de frekventa händelserna. De händelser som inträffar 
mer sällan av de frekventa händelserna är akut sjukvårdslarm och brand i byggnad. 
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Diagram 68. Fördelning frekventa händelser i Karlsborg per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.7.8 Fördelning frekventa händelser i Gullspång 

Den mest frekventa händelsen i Gullspång utgörs av automatlarm, medan den som inträffar i minst 
omfattning är akut sjukvårdslarm. 

 
Diagram 69. Fördelning frekventa händelser i Karlsborg per 1000 invånare och år, 2012–2017. [16] 

4.8 Brand i verksamheter 

Detta avsnitt redovisar fördelningen mellan brand i olika typer av verksamheter per 1000 invånare 
och år. Generellt är det vanligast med brand i bostad, med högst värde i Gullspång.  
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Diagram 70. Brand i olika verksamheter per 1000 invånare och år, 2012 - 2017. [16] 

4.9 Brand i bostad  

I följande avsnitt presenteras statistik gällande brand i bostad för förbundets medlemskommuner. 
Omfattning vid räddningstjänstens ankomst och slutlig omfattning presenteras för förbundet och 
riket. Händelser fördelade på månad, veckodag och timma presenteras. 

4.9.1 Brand i olika bostadstyper 

Den vanligaste bostadstypen för brand i bostad utgörs av villor i samtliga kommuner i förbundet. 
Resterande kategorier varierar mellan kommunerna.  
 

 
Diagram 71. Brand i olika bostadstyper per 1000 invånare och år, 2012 - 2017. [16] 
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4.9.2 Omfattning vid ankomst  

Nedan visas omfattningen vid räddningstjänstens ankomst till larm om brand i bostad. I de flesta 
kommuner är den mest förekommande omfattningen att branden inte pågick vid ankomst. För 
samtliga kommuner är brand i flera brandceller i samma byggnad den minst förekommande.  

I statistiken för omfattning vid ankomst finns även ej tillämpbar och uppgift saknas som valbara 
alternativ när räddningstjänsten fyller i händelserapporter. Dessa alternativ är de som förekommer i 
störst omfattning, men som plockats bort i aktuellt diagram för att enbart visa relevant statistik.  

 
Diagram 72. Omfattning vid ankomst, brand i bostad, 2012 - 2017. [16] 

Den procentuella fördelningen på omfattning vid ankomst inom förbundet ses nedan. Den vanligast 
förekommande omfattningen är att branden inte pågick och den minst förekommande är brand i flera 
brandceller i samma byggnad. Fördelningen av omfattning vid ankomst för riket skiljer sig något 
gentemot fördelningen för förbundet. Det är något vanligare nationellt att bränder har slocknat vid 
räddningstjänstens framkomst samt något ovanligare att bränder har spridit sig till annan brandcell. 

 
Diagram 73. Omfattning vid ankomst, brand i bostad RÖS, 2012 - 2017. [16] 
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Diagram 74. Omfattning vid ankomst, brand i bostad i riket, 2012 - 2017. [16] 

4.9.3 Slutlig omfattning 

I statistiken för slutlig omfattning finns även ej tillämpbar och uppgift saknas som valbara alternativ 
när räddningstjänsten fyller i händelserapporter. Dessa alternativ är de som förekommer i störst 
omfattning, men som plockats bort i aktuellt diagram för att enbart visa relevant statistik.  

Nedan visas den slutliga omfattningen vid brand i bostad. I de flesta kommuner är den mest 
förekommande omfattningen att branden begränsats till startobjektet. I Gullspång är den mest 
förekommande omfattningen att branden spridit sig till flera brandceller i samma byggnad. För 
samtliga kommuner är brand i flera byggnader minst förekommande.  

 
Diagram 75. Slutlig omfattning brand i bostad per 1000 inv, 2012 - 2017. [14] 

Den procentuella fördelningen på slutlig omfattning inom förbundet ses nedan. Den vanligast 
förekommande omfattningen är brand i startobjekt medan den minst förekommande är brand i flera 
byggnader. Fördelningen för riket är likvärdig fördelningen för förbundet. 
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Diagram 76. Slutlig omfattning brand i bostad RÖS, 2012 - 2017. [16] 

 
Diagram 77. Slutlig omfattning brand i bostad i riket, 2012 - 2017. [16] 

4.9.4 Händelser per månad 

Nedan visas fördelningen av insatser gällande brand i bostad per månad. Generellt ses en liten ökning 
i januari och december. 
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Diagram 78. Brand i bostad, antal insatser fördelat på månad, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 79. Brand i bostad, antal insatser per 1000 invånare och år, fördelat på månad 2012 – 2017. [16] 

4.9.5 Händelser per dygn 

Nedan visas fördelningen av insatser gällande brand i bostad per veckodag. Generellt ses en liten 
topp på lördagar, men insatserna är i övrigt relativt jämt fördelade inom förbundet. 
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Diagram 80. Brand i bostad, antal insatser fördelat på veckodag, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 81. Brand i bostad, antal insatser per 1000 invånare och veckodag 2012 – 2017. [16] 

4.9.6 Händelser per timma 

Nedan visas fördelningen av insatser gällande brand i bostad per timma. Generellt ses det högsta 
värdet mellan 16 och 20 och det lägsta mellan 04 och 08.  
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Diagram 82. Brand i bostad, antal insatser fördelat på timme, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 83. Brand i bostad, antal insatser per 1000 invånare och timme, 2012 – 2017. [16] 
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5 Statistik, nationell jämförelse 

Nedan finns ett kapitel för varje kommun inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Varje kommun 
har jämförts med 10 kommuner från respektive kommungrupp för att jämföra förbundets kommuner 
med andra likvärdiga i riket.  

5.1 Skövde 

I detta kapitel presenteras statistik för Skövde kommun med 10 jämförbara kommuner i Sverige. 

5.1.1 Kommunens förutsättningar 

Nedan presenteras statistik som rör kommunens förutsättningar. 

5.1.1.1 Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen för Skövde kommun följer utvecklingen i jämförda kommuner. Från 2012 
till 2017 har Skövde kommuns befolkning ökat med 2763 personer, vilket motsvarar ca 553 personer 
per år. 

 
Diagram 84. Befolkningsutveckling i Skövde kommun samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.1.1.2 Landareal 

Skövde kommun har en mindre landareal än medel för jämförda kommuner. Landarealen för Skövde 
kommun är cirka 3,5 gånger mindre än landarealen för jämförda kommuner.  
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Diagram 85. Landareal för Skövde kommun samt medel för jämförda kommuner 2017. [8] 

5.1.1.3 Invånare per kvadratkilometer 

Antalet invånare per kvadratkilometer för Skövde kommun är 82 personer att jämföra med 29 
personer per kvadratkilometer som är medel bland jämförda kommuner.  

 
Diagram 86. Invånare per kvadratkilometer i Skövde och medel för jämförda kommuner 2017. [8] 
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I Skövde kommun utgörs 57 % av samtliga bostäder av flerbostadshus och 43 % av småhus. 
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och 57 % småhus. 

674

2 364

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Skövde Medel jämförda kommuner

Landareal

15

57

14

40 41

82

39

9

29

19

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Invånare per kvadratkilometer

Invånare per kvadratkilometer Medel jämförda kommuner



 

64 

 
Diagram 87. Bostadsfördelningen inom Skövde kommun och de jämförda kommunerna 2012. [8] 

5.1.2 Antal insatser 

Nedan redovisas antalet insatser samt antalet insatser per 1000 invånare, för frekventa händelser, för 
Skövde kommun och de jämförda kommunerna. 

5.1.2.1 Brand i byggnad 

Antalet brand i byggnad i Skövde kommun är per år är 43,2. Detta är lägre än medelantal för jämförda 
kommuner på 56,2. Skövde kommun har tillsammans med Hudiksvalls kommun lägst antal brand i 
byggnad per år.   

 
Diagram 88. Brand i byggnad, antal insatser per år 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

Vägs antal brand i byggnad per år samman med antal invånare i respektive kommun ligger Skövde 
kommun under medel för jämförda kommuner. Skövde kommun har 0,8 brand i byggnad per år och 
1000 invånare att jämföra med medelvärdet för jämförda kommuner som är 1,1 brand i byggnad per 
år och 1000 invånare.  
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Diagram 89. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.1.2.2 Brand i annat än byggnad 

Antalet brand i annat än byggnad i Skövde kommun är lägre än medelantal för jämförda kommuner. 
Skövde kommun har näst lägst antal brand i annat än byggnad per år med 51,7 st. Medelvärdet för 
jämförda kommuner är 72,7.  

 
Diagram 90. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

Vägs antal brand i annat än byggnad per år samman med antal invånare i respektive kommun ligger 
Skövde kommun långt under medel för jämförda kommuner och lägst bland jämförda kommuner. 
Skövde kommun har 1,0 brand i annat än byggnad per år och 1000 invånare att jämföra med 
medelvärdet för jämförda kommuner som är 1,5 brand i annat än byggnad per år och 1000 invånare.  
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Diagram 91. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.1.2.3 Trafikolycka 

Antalet trafikolykckor i Skövde kommun är lägre än medelantal för jämförda kommuner. Skövde 
kommun har 89,5 trafikolyckor per år medan medelvärdet ligger på 109,4. 

 
Diagram 92. Trafikolycka, antal insatser per år 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

Vägs antal trafikolyckor per år samman med antal invånare i respektive kommun ligger Skövde 
kommun under medel för jämförda kommuner och lägst bland jämförda kommuner tillsammans med 
Lidköping och Gotland. Skövde kommun har 1,7 trafikolyckor per år och 1000 invånare att jämföra 
med medelvärdet för jämförda kommuner som är 2,2 trafikolyckor per år och 1000 invånare.  
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Diagram 93. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

5.1.2.4 Akut sjukvårdslarm  

Antalet akuta sjukvårdslarm i Skövde kommun uppgår till 28,7 st per år, vilket är under medel för 
jämförda kommuner som ligger på 97,0. De olika jämförda kommunerna skiljer sig stort i antal 
insatser.  

 
Diagram 94. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

Vägs antal akuta sjukvårdslarm per år samman med antal invånare i respektive kommun ligger 
Skövde kommun långt under medel för jämförda kommuner. Skövde kommun har 0,5 akuta 
sjukvårdslarm per år och 1000 invånare att jämföra med medelvärdet för jämförda kommuner som 
är 1,8 larm per år och 1000 invånare. Värdena för jämförda kommuner skiljer sig stort mellan 
varandra. 
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Diagram 95. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.1.2.5 Automatiska brandlarm utan brandtillbud 

Antalet automatiska brandlarm utan brandtillbud i Skövde kommun är avsevärt högre än medelantal 
för jämförda kommuner. Skövde kommun har 340,2 automatiska brandlarm utan brandtillbud per år, 
vilket är nästan bubbelt så många som i jämförda kommuner på 180,7.  

 
Diagram 96. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

Vägs antal automatiska brandlarm utan brandtillbud per år samman med antal invånare i respektive 
kommun ligger Skövde över medel för jämförda kommuner. Skövde kommun har 6,4 automatiska 
brandlarm utan brandtillbud per år och 1000 invånare att jämföra med medelvärdet för jämförda 
kommuner som är 3,7 automatiska brandlarm utan brandtillbud per år och 1000 invånare. Skövde 
kommun har högst andel bland jämförda kommuner.  
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Diagram 97. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.1.3 Responstid för räddningstjänst 

Medianresponstiden för räddningstjänst i Skövde kommun, dvs. tid från 112-samtal till första resurs 
är på plats, uppgår till 10,70 minuter och är lägre än medel på 12,40 minuter för jämförda kommuner. 
Tillsammans med motsvarande tid för Falun utgör Skövdes tid den lägsta responstiden bland 
jämförda kommuner.  

 
Diagram 98. Responstid för räddningstjänst, mediantid i minuter 2018 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [9] 

Larmbehandlingstiden för räddningstjänst, dvs. tid från att larmcentralen får larmet till dess att 
räddningstjänsten larmas ut, uppgår till 1,70 minuter och är lägre än medel på 2,06 minuter för 
jämförda kommuner. Tillsammans med motsvarande tid för flera andra jämförda kommuner utgör 
tiden för Skövde kommun den näst lägsta larmbehandlingstiden bland jämförda kommuner. 
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Diagram 99. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid i minuter 2018 för Skövde kommun och jämförda kommuner. 

[9] 

5.1.4 Kostnad för olyckor i kommunen 

Samhällets kostnader för olyckor per invånare uppgår till 6 600 kr, vilket är lägre än medel för 
jämförda kommuner på 7 670 kr. Kostnaden för olyckor i Skövde kommun är näst lägst bland 
jämförda kommuner, endast Lidköpings kommun har en lägre kostnad för olyckor.  

 
Diagram 100. Kostnad för olyckor i kommunen, per kommuninvånare under 2017, för Skövde kommun och jämförda kommuner. 

[9] 
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Kommunens kostnader för räddningstjänsten per invånare i Skövde kommun uppgår till 623 kr, 
vilket är lägre än medel för jämförda kommuner på 991 kr. Kostnaden för räddningstjänsten i Skövde 
kommun är, med stor marginal, lägst bland jämförda kommuner. Den kommun med näst lägst 
kostnad för räddningstjänsten är Hässlehoms kommun, med en kostnad på 842 kr per invånare. 
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Diagram 101. Kommunens kostnad för räddningstjänst, per kommuninvånare under 2017, för Skövde kommun och jämförda 

kommuner. [9] 

5.1.6 Dödsolyckor i trafiken 

Antalet dödsolyckor i trafiken per år uppgår för Skövde kommun till 1,0, vilket är lägre än medel för 
jämförda kommuner på 2,40. Antalet dödsolyckor i trafiken i Skövde kommun är lägst bland 
jämförda kommuner.  

 
Diagram 102. Antal dödsolyckor i trafiken, 2012-2017 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [17] 

Vägs antal dödsolyckor i trafik per år samman med antal invånare i respektive kommun ligger 
kommunen under medel för jämförda kommuner. Skövde kommun har 0,02 dödsolyckor i trafik per 
år och 1000 invånare att jämföra med medelvärdet för jämförda kommuner som är 0,05. Skövde 
kommun har tillsammans med Faluns kommun lägst andel bland jämförda kommuner.  
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Diagram 103. Antal dödsolyckor i trafik per år och 1000 invånare för Skövde kommun och jämförda kommuner 2012-2017. [17] 

5.1.7 Brand i byggnad 

Nedan redovisas mer detaljerad statistik för larm som rör brand i byggnad. 

5.1.7.1 Omfattning av brand i byggnad 

Omfattningen vid räddningstjänstens ankomst samt slutlig omfattning av bränder redovisas nedan, 
tillsammans med motsvarande medelvärden för jämförda kommuner. För att underlätta jämförelsen 
har insatser där uppgifterna saknas eller klassats som ”inte tillämpbar” inte redovisats i diagrammen. 
Detta innebär att andelen som redovisas av diagrammen är andelen av alla insatser vid brand i 
byggnad där omfattningen av branden har kunnat beskrivas. 

Den andel av bränderna som har slocknat vid räddningstjänstens ankomst finns enbart redovisad vid 
ankomst, på grund av att samma bränder i slutlig omfattning har angetts med den faktiska 
omfattningen som branden hade innan den släcktes eller självslocknade. 

Andelen bränder som inte längre pågick vid räddningstjänstens ankomst är i Skövde kommun 34 % 
och 43 % i jämförda kommuner. Andelen bränder som pågick i det utrymme där branden startade 
vid räddningstjänstens framkomst är i Skövde kommun 29 % att jämföra med 22 % i jämförda 
kommuner. Andelen bränder som pågår i flera utrymmen i samma brandcell vid räddningstjänstens 
framkomst är 13 % i Skövde kommun och 11 % i jämförda kommuner. Övriga omfattningar av brand 
i byggnad vid räddningstjänstens framkomst skiljer sig inte nämnvärt mellan Skövde kommun och 
jämförda kommuner.  

Andelen bränder som vid slutlig omfattning stannat i det objekt som först antänts är för Skövde 
kommun 42 % jämfört med 45 % i jämförda kommuner. Andelen bränder som stannat i utrymmet 
där branden startade är 30 % för Skövde kommun att jämföra med 28 % för jämförda kommuner. 
Andelen bränder som slutligen omfattade fler byggnader är högre i Skövde kommun, 3 %, jämför 
med jämförda kommuner, 2 %. Övriga slutliga omfattningar av brand i byggnaden skiljer sig inte 
nämnvärt mellan Skövde kommun och jämförda kommuner. 
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Diagram 104. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 2012-

2017. [16] 

 
Diagram 105. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 106. Slutlig omfattning, brand  i byggnad, 2012-2017. 

[16] 

 
Diagram 107. Slutlig omfattning, brand i byggnad, medelvärde 

jämförda kommuner,  2012-2017. [16] 

5.1.7.2 Brand i olika verksamheter 

I Skövde kommun rör drygt hälften (55 %) av larmen om brand i byggnad bostäder. Detta är 8 
procentenheter mindre än för jämförda kommuner. Andelen larm om brand i allmän verksamhet är 
6 procentenheter högre och larm om brand i industri är 5 procentenheter högre än för jämförda 
kommuner.  
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Diagram 108. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

2012-2017. [16] 

 
Diagram 109. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.1.7.3 Brand i bostäder 

Nedan redovisas statistik för den andel av alla bränder i byggnader som sker i bostäder. 

5.1.7.3.1 Bostadstyp 
I Skövde kommun inträffar 42 % av alla bostadsbränder i villor. Ytterligare knappt en femtedel av 
bränderna (19 %) inträffar i rad-, par- eller kedjehus, vilket skiljer sig markant från de jämförda 
kommunerna där enbart 3 % av bränderna inträffar i denna typ av byggnation. Bränder i övriga 
boenden, inklusive åldringsvård, är dubbelt så vanligt förekommande i Skövde som i de jämförda 
kommunerna. I de jämförda kommunerna är bränder i flerbostadshus också betydligt vanligare, med 
32 % jämfört med 18 % i Skövde.  
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Diagram 110. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

2012-2017. [16] 

 
Diagram 111. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.1.7.3.2 Omfattning vid ankomst 
Vid brand i bostäder har branden slocknat i 35 % av fallen i Skövde kommun, detta är lägre än de 50 
% som är medel för jämförda kommuner. Bränderna har i större utsträckning varit kvar i 
startutrymmet vid ankomst, då andelen är 14 procentenheter högre än för jämförda kommuner. I 
övrigt är andelarna relativt likvärdiga. 

 
Diagram 112. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 2012-

2017. [16] 

 
Diagram 113. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.1.7.3.3 Slutlig omfattning 
I Skövde kommun är den slutliga omfattningen av branden begränsad till startobjektet eller 
startutrymmet i 75 % av bostadsbränderna, vilket motsvarar andelen i de jämförda kommunerna. 
Även övriga andelar är likvärdiga med de jämförda kommunerna.  
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Diagram 114. Brand i bostäder, slutlig omfattning, 2012-2017. 

[16] 

 
Diagram 115. Brand i bostäder, slutlig omfattning, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 

5.1.7.3.4 Händelser över tid 
Bränder i bostäder i Skövde kommun inträffar oftare i intervallet juni – juli samt november - januari. 
Antalet insatser per 1000 invånare understiger medelvädet för jämförda kommuner över hela året. 

 
Diagram 116. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och månad för Skövde kommun 2012-2017. [16] 

Bränder i bostäder i Skövde kommun är relativt jämnt fördelade över veckan, med något färre bränder 
fredagar och söndagar samt något fler mellan måndag - onsdag. Till motsats från jämförda kommuner 
ökar inte antalet bostadsbränder över helgen. 
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Diagram 117. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och veckodag i Skövde kommun 2012-2017. [16] 

Bränder i bostäder i Skövde kommun inträffar främst dagtid mellan 12-20. Jämfört med medelvärdet 
för de jämförda kommunerna ses ingen tydlig topp mellan 16-20, vilket ses för övriga kommuner. 

 
Diagram 118. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och tid på dygnet, 2012-2017 för Skövde kommun. [16] 

5.1.7.4 Dödsbränder  

I Skövde kommun sker i snitt 0,25 dödsbränder per år, vilket är under medelvärdet på 0,6 för de 
jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så omkommer i snitt 0,002 personer i 
bränder per år och 1000 invånare, vilket är lågt bland jämförda kommuner. 
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Diagram 119. Antal dödsbränder per år 2012-2015 för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

  
Diagram 120. Antal döda i bränder per år 2012-2015, för Skövde kommun och jämförda kommuner. [16] 

5.1.8 Operativ förmåga i tätort 

I nedanstående diagram redovisas antal hel- och deltidsbrandmän samt styrkeledare som finns 
tillgängliga i operativ utryckningstjänst dygnet runt, året om, i respektive kommun. I vissa fall 
varierar antalet över dygnet eller året och då har det lägsta antalet redovisats. Högre befälsnivåer i 
beredskap är ej medräknade.  

I de fall hel- och deltidsbrandmän samt styrkeledare utgår från samma station räknas det som en 
station. Personal, brandstationer eller värn som ligger utanför den kommunala räddningstjänsten, så 
som industriräddningstjänst, flygplatsräddningstjänst etc. är ej medräknade.    

Antal heltidsbrandmän samt styrkeledare i operativ utryckningstjänst (5) ligger något under 
medelvädet (5,5) för jämförda kommuner.  Antalet deltidsbrandmän samt styrkeldare varierar kraftigt 
bland jämförda kommuner och medelantalet är 15,8 och Skövde ligger mycket under medel och är 
bland de 4 kommuner som har lägst antal på 5.  
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Utifrån totala antalet hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare per kvadratkilometer ligger dock 
Skövde över medel för jämförda kommuner med knappt 0,015 mot 0,01. Baserat på antalet per 1000 
invånare ligger Skövde lägst bland jämförda kommuner med nästan 50 % under medel.  

 
Diagram 121. Antal hel- och deltidsbrandmän, styrkeldeare samt antal stationer och brandvärn för Skövde kommun och jämförda 

kommuner. [18] 

 
Diagram 122. Antal hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare per kvadratkilometer för Skövde kommun och jämförda 

kommuner. [18] 
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Diagram 123. Antal hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare per 1000 invånare för Skövde kommun och jämförda kommuner. 

[18] 
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5.2 Mariestad 

I detta kapitel presenteras statistik för Mariestads kommun med 10 jämförbara kommuner i Sverige. 

5.2.1 Kommunens förutsättningar 

Nedan presenteras statistik som rör kommunens förutsättningar. 

5.2.1.1 Befolkningsutveckling 

Mariestads kommun har ett ca 4000 lägre invånarantal än medel för jämförda kommuner. 
Befolkningsutvecklingen har dock ökat i likvärdig takt. Mellan 2012 och 2017 ökade befolkningen 
med 551 personer vilket motsvarar en årlig ökning med 110 invånare. 

 
Diagram 124. Befolkningsutveckling i Mariestads kommun samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.2.1.2 Landareal 

Mariestads kommun har en betydligt mindre yta än medel bland jämförbara kommuner. Medelyta 
för jämförbara kommuner är ca 4,5 gånger större än Mariestads kommun. 
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Diagram 125. Landareal för Mariestads kommun samt medel för jämförda kommuner 2017. [8] 

5.2.1.3 Invånare per kvadratkilometer 

Mariestads kommun har ca 40 invånare per kvadratkilometer vilket motsvarar medelvärdet för de 
jämförda kommunerna. Spridningen bland de jämförda kommunerna är relativt stor där den kommun 
med högst antal har ett värde som är dubbelt så stort som Mariestad. 

 
Diagram 126. Antal invånare per kvadratkilometer för Mariestads kommun samt medel för jämförda kommuner 2017. [8] 

5.2.1.4 Bostadsfördelning 

I Mariestads kommun utgörs 54 % av samtliga bostäder av småhus och 46 % av flerbostadshus. 
Andelarna ligger strax utanför medelvärdet för jämförda kommuner, med 51 % småhus och 49 % 
flerbostadshus. 
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Diagram 127. Bostadsfördelningen inom Mariestads kommun och de jämförda kommunerna, per 2012. [8] 

5.2.2 Antal insatser 

Nedan redovisas antalet insatser samt antalet insatser per 1000 invånare, för frekventa händelser, för 
Mariestads kommun och de jämförda kommunerna. 

5.2.2.1 Brand i byggnad 

Det inträffar i snitt 34,2 bränder i byggnader per år, vilket motsvarar medelvärdet för de jämförda 
kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 1,4 bränder i byggnader per 
1000 invånare och år. Detta värde är högre än medeltalet på 1,2 för jämförda kommuner och det näst 
högsta värdet bland kommunerna. 

 
Diagram 128. Brand i byggnad, antal insatser per år 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 129. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.2.2.2 Brand i annat än byggnad 

Det inträffar i snitt 32,5 bränder i annat än byggnader per år, vilket understiger 38,1 som är 
medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
1,4 bränder i annat än byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde motsvarar medelvärdet för 
de jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 130. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 131. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.2.2.3 Trafikolycka 

Det inträffar i snitt 55,2 trafikolyckor per år, vilket understiger 66 som är medelvärdet för de jämförda 
kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 2,3 trafikolyckor per 1000 
invånare och år. Detta värde motsvarar medelvärdet för de jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 132. Trafikolycka, antal insatser per år 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda kommuner. [16] 

1,0

1,4
1,4

1,7

1,4

1,6

0,9

1,5

1,3
1,2

1,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 inv. 

Brand i annat än byggnad, antal per år och 1000 inv. Antal per 1000 inv. medel

46,7 48,7
55,2 58,7

67,7

101,7

59,3 58,8
63,7 65,7

89,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Trafikolycka, antal insatser per år

Trafikolycka antal per år Antal medel



 

86 

 
Diagram 133. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.2.2.4 Akut sjukvårdslarm 

I Mariestads kommun inkommer i snitt 22,5 akuta sjukvårdslarm per år till räddningstjänsten, vilket 
understiger 35,2 som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare 
beaktas så inkommer i snitt 0,9 akuta sjukvårdslarm per 1000 invånare och år. Detta värde motsvarar 
medelvärdet för de jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 134. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 135. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.2.2.5 Automatlarm utan brandtillbud 

Det inkommer i snitt 143,8 automatlarm utan brandtillbud per år till räddningstjänsten, vilket i 
princip motsvarar medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas 
så inkommer i snitt 4,8 larm per 1000 invånare och år. Detta understiger medelvärdet 5,3 för de 
jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 136. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda kommuner. 
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Diagram 137. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017 för Mariestads kommun och 

jämförda kommuner. [16] 

5.2.3 Responstid för räddningstjänst 

Medianresponstiden för räddningstjänsten i Mariestads kommun är 12,5 minuter. Detta är, 
tillsammans med Ljungby kommun, den längsta responstiden bland de jämförda kommunerna och 
överstiger medeltiden med 1 minut och 45 sekunder. Larmbehandlingstiden är 1,7 minuter vilket 
motsvarar medeltiden för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 138. Responstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Mariestads kommun och jämförda kommuner. [9] 
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Diagram 139. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid under 2018 för Mariestads kommun och jämförda kommuner. 

[9] 

5.2.4 Kostnad för olyckor i kommunen 

I Mariestads kommun uppgick 2017 samhällets kostnader för olyckor till 8 800 kr per 
kommuninvånare. Detta är det näst högsta värdet i jämförelsen och överstiger medelkostnaden på 7 
500 kr för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 140. Kostnad för olyckor i kommunen, per kommuninvånare under 2017, för Mariestads kommun och jämförda 

kommuner. [9] 
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Mariestads kommun har en relativt låg kostnad för räddningstjänst per kommuninvånare. 990 kr per 
kommuninvånare understiger medelvärdet 1 170 kr för de jämförda kommunerna. Medelvärdet 
påverkas av Oskarshamn som har en hög kostnad. 
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Diagram 141. Komunens kostnad för räddningstjänst, per kommuninvånare under 2017, för Mariestads kommun och jämförda 

kommuner. [9] 

5.2.6 Dödsolyckor i trafiken 

I Mariestads kommun inträffar i snitt 3,83 trafikolyckor med dödlig utgång per år. Detta är nästan 
3,5 gånger fler dödsolyckor än medel på 1,1 för jämförda kommuner. Om antalet kommuninvånare 
beaktas så inträffar i snitt 0,16 dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare och år. Detta är 4 gånger fler 
än medelvärdet 0,04 för de jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 142. Antal dödsolyckor i trafiken per år, 2012-2017 för Mariestads kommun och jämförda kommuner [17] 

1 418
1 243

990 935

2 153

1 130

729

1 014
922

1 575

801

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Kommunens kostnad för räddningstjänst, per kommuninv.

Kostnad för räddningstjänst 2017 (kr/inv) Medelkostnad

1,33 1,33

3,83

0,17

1,17
0,83

1,17
1,33

1,00
1,33 1,33

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Antal dödsolyckor i trafiken per år

Antal dödsolyckor per år Medelvärde



 

91 

 
Diagram 143. Antal dödsolyckor i trafiken per år och 1000 invånare, 2012-2017, för Mariestads kommun och jämförda kommuner. 

[17] 

5.2.7 Brand i byggnad 

Nedan redovisas mer detaljerad statistik för de larm som rör brand i byggnad. 

5.2.7.1 Omfattning av brand i byggnad 

Omfattningen vid räddningstjänstens ankomst samt slutlig omfattning av bränder redovisas nedan, 
tillsammans med motsvarande medelvärden för jämförda kommuner. För att underlätta jämförelsen 
har insatser där uppgifterna saknas eller klassats som ”inte tillämpbar” inte redovisats i diagrammen. 
Detta innebär att andelen som redovisas av diagrammen är andelen av alla insatser vid brand i 
byggnad där omfattningen av branden har kunnat beskrivas. 

Den andel av bränderna som har slocknat vid räddningstjänstens ankomst finns enbart redovisad vid 
ankomst, på grund av att samma bränder i slutlig omfattning har angetts med den faktiska 
omfattningen som branden hade innan den släcktes eller självslocknade. 

Fördelningen av bränders omfattning vid ankomst är i princip likvärdig med medelvärdet för de 
jämförda kommunerna. I Mariestad är andelen bränder som har slocknat vid ankomst, eller som 
enbart omfattar startföremålet, 2 % högre än i de jämförda kommunerna. Andelen bränder som 
omfattar startutrymmet och startbrandcellen är 2 % lägre än jämförbara kommuner.  

Den slutliga omfattningen liknar också de jämförda kommunerna, men med något större skillnader. 
I Mariestads kommun är andelen bränder som släcks i starföremålet, och bränder som sprider sig till 
annan brandcell, vardera 3 % högre än medelvärdet för jämförda kommuner. Andelen bränder som 
slocknar i startutrymmet respektive starbrandcellen är dock 6 % lägre. 
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Diagram 144. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

Mariestads kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 145. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 146. Slutlig omfattning, brand i byggnad, Mariestads 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 147. Slutlig omfattning, brand i byggnad, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 

5.2.7.2 Brand i olika verksamheter 

I Mariestads kommun rör hälften av larmen om brand i byggnad bostäder, detta är 10 procentenheter 
lägre än jämförda kommuner. Även andelen larm i allmän verksamhet är 5 procentenheter lägre. 
Istället har Mariestads kommun 15 procentenheter fler bränder i industri än de jämförda 
kommunerna. 
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Diagram 148. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

Mariestads kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 149. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.2.7.3 Brand i bostäder 

Nedan redovisas statistik för den andel av alla bränder i byggnader som sker i bostäder. 

5.2.7.3.1 Bostadstyp 
I Mariestads kommun inträffar nästan hälften av bostadsbränderna (48 %) i villor. Ytterligare knappt 
en fjärdedel av bränderna (23 %) inträffar i rad-, par- eller kedjehus, vilket skiljer sig markant från 
de jämförda kommunerna där enbart 3 % av bränderna inträffar i denna typ av byggnation. I de 
jämförda kommunerna är bränder i flerbostadshus betydligt vanligare, med 41 % jämfört med 16 % 
i Mariestad.  
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Diagram 150. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

Mariestads kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 151. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.2.7.3.2 Omfattning vid ankomst 
Vid brand i bostäder är omfattningen vid ankomst i 21 % av fallen begränsad till startobjektet, detta 
är en större andel jämfört med 16 % hos de jämförda kommunerna. Andelen bränder som varit kvar 
i startutrymmet eller som spridits till flera utrymmen i brandcellen är lägre än de jämförda 
kommunerna, 31 % jämfört med 35%.  

 
Diagram 152. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

Mariestads kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 153. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.2.7.3.3 Slutlig omfattning 
I Mariestads kommun är den slutliga omfattningen av bränder i bostäder begränsad till startobjektet 
i 56 % av fallen, jämfört med 45 % för de jämförda kommunerna. Andelen bränder som släcks i 

16%

23%

48%

3%
10%

Bostadstyp, 
Mariestad

Brand i flerbostadshus

Brand i rad-, par- eller kedjehus

Brand i villa

Brand i fritidshus

Brand i övriga boenden ink. åldringsvård

41%

3%

44%

5%
7%

Bostadstyp, jämförda 
kommuner

Brand i flerbostadshus

Brand i rad-, par- eller kedjehus

Brand i villa

Brand i fritidshus

Brand i övriga boenden ink. Åldringsvård

44%

21%

21%

10%

4%

Omfattning vid ankomst, 
Mariestad

Branden pågick inte

I startobjekt

I startutrymme

I flera utrymmen i samma brandcell

I flera brandceller i samma byggnad

45%

16%

22%

13%

4%

Omfattning vid ankomst,
jämförda kommuner

Branden pågick inte

I startobjekt

I startutrymme

I flera utrymmen i samma brandcell

I flera brandceller i samma byggnad



 

95 

startutrymmet eller i flera utrymmen i samma brandcell är mindre än de jämförda kommunerna 27 
% jämfört med 37 %. 

 
Diagram 154. Brand i bostäder, slutlig omfattning, Mariestads 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 155. Brand i bostäder, slutlig omfattning, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 

5.2.7.3.4 Händelser över tid 
Bränder i bostäder inträffar oftast i december-januari, april och oktober, där antalet även överstiger 
medelvärdet för jämförda kommuner. Övrig tid på året ligger Mariestads kommun lägre än 
medelvärdet för jämförda kommuner. 

 
Diagram 156. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och månad i Mariestads kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 

Bränder i bostäder i Mariestads kommun inträffar oftast på måndagar och söndagar, där antalet 
överstiger medelvärdet för jämförda kommuner. Övriga veckodagar understiger medelvärdet för 
jämförda kommuner. 
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Diagram 157. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och veckodag i Mariestads kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 

Bränder i bostäder i Mariestads kommun inträffar främst dagtid mellan 08-20, där intervallet 16-20 
är vanligast förekommande. Värdena överrensstämmer i princip med medelvärdet för de jämförda 
kommunerna, med undantag för intervallet 08-12, som är högre, och intervallet 20-24 som är lägre 
än medel. 

 
Diagram 158. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och tid på dygnet i Mariestads kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 
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så många som medelvärdet 0,005 för de jämförda kommunerna. 
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Diagram 159. Antal dödsbränder per år 2012-2015, för Mariestads kommun och jämförda kommuner. [16] 

  
Diagram 160. Antal döda i bränder per år 2012-2015, för Mariestads kommun och jämförda kommuner. [16] 

5.2.8 Operativ förmåga i tätort 

I nedanstående diagram redovisas antal hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare som finns 
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varierar antalet över dygnet eller året och då har det lägsta antalet redovisats. Högre befälsnivåer i 
beredskap är ej medräknade.  

I de fall hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare utgår från samma station räknas det som en 
station. Personal, brandstationer eller värn som ligger utanför den kommunala räddningstjänsten, så 
som industriräddningstjänst, flygplatsräddningstjänst etc. är ej medräknade.    

Antal hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare i operativ utryckningstjänst är likvärdigt med 
jämförda kommuner. Antal deltidsbrandmän och styrkeldeare varierar kraftigt bland jämförda 
kommuner och Mariestad ligger bland de med lägst antal. Utifrån totala antalet per kvadratkilometer 

0,75

0,25

0,75

0,25

0,50

0,00

0,50

0,25 0,25

0,50

0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Antal dödsbränder per år

Antal dödsbränder per år Medelvärde antal dödsbränder per år

0,014

0,004

0,010

0,003

0,010

0,000

0,006

0,003 0,003

0,005

0,000
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

Antal döda i bränder per år och 1000 inv.

Antal döda per år och 1000 invånare Medelvärde antal döda per år och 1000 invånare



 

98 

är Mariestad likvärdigt med medel för jämförda kommuner. Baserat på antalet per 1000 invånare 
ligger Mariestad något under medel för jämförda kommuner.  

 
Diagram 161. Antal hel- och deltidsbrandmän, styrkeldeare samt antal stationer och brandvärn för Mariestad och jämförda 

kommuner. [18] 

 
Diagram 162. Antal hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare per kvadratkilometer för Mariestad och jämförda kommuner. 

[18] 
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Diagram 163. Antal hel- och deltidsbrandmän samt styrkeldeare per 1000 inv Mariestad och jämförda kommuner. [18] 
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5.3 Hjo 

I detta kapitel presenteras statistik för Hjo kommun med 10 jämförbara kommuner i Sverige. 

5.3.1 Kommunens förutsättningar 

Nedan presenteras statistik som rör kommunens förutsättningar. 

5.3.1.1 Befolkningsutveckling 

Hjo kommun har ett invånarantal som överstiger medelvärdet bland jämförda kommuner med ca 900 
invånare. Befolkningsutvecklingen har ökat i likvärdig takt med de jämförda kommunerna. Mellan 
2012 och 2017 ökade befolkningen i Hjo kommun med 261 personer vilket motsvarar en årlig ökning 
med 52 invånare. 

 
Diagram 164. Befolkningsutveckling i Hjo kommun samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.3.1.2 Landareal 

Hjo kommun har en landareal på 297 kvadratmeter vilket innebär att kommunen är cirka hälften så 
stor som medelvärdet för jämförda kommuner på 536 km2.  
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Diagram 165. Landareal för Hjo kommun samt medel för jämförda kommuner 2017. [8] 

5.3.1.3 Invånare per kvadratkilometer 

Hjo kommun har 31 invånare per kvadratkilometer, vilket överstiger medelvärdet för de jämförda 
kommunerna på 21. Hjo kommun har det tredje största invånarantalet per kvadratkilometer bland de 
jämförda kommunerna. 

 
Diagram 166. Antal invånare per kvadratkilometer för Hjo kommun och jämförda kommuner samt medel för jämförda 

kommuner 2017. [8] 
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Diagram 167. Bostadsfördelningen inom Hjo kommun och de jämförda kommunerna 2012. [8] 

5.3.2 Antal insatser 

Nedan redovisas antalet insatser samt antalet insatser per 1000 invånare, för frekventa händelser, för 
Hjo kommun och de jämförda kommunerna. 

5.3.2.1 Brand i byggnad  

I Hjo kommun inträffar i snitt 7,8 bränder i byggnader per år, vilket understiger medelvärdet 13,9 för 
de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 0,9 bränder i 
byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet för jämförda kommuner 
på 1,7 och är det lägsta värdet i gruppen. 

 
Diagram 168. Brand i byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 169. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.3.2.2 Brand i annat än byggnad  

I Hjo kommun inträffar i snitt 9,2 bränder i annat än byggnader varje år, vilket understiger 14,8 som 
är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
1,0 bränder i annat än byggnader per 1000 invånare och år. Även detta värde understiger medelvärdet 
1,9 för de jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 170. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 171. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.3.2.3 Trafikolycka 

I Hjo kommun inträffar i snitt 14,2 trafikolyckor per år, vilket understiger 21,3 som är medelvärdet 
för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 1,6 
trafikolyckor per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet 2,7 för de jämförbara 
kommunerna. 

 
Diagram 172. Trafikolycka, antal insatser per år 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 173. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 

5.3.2.4 Akut sjukvårdslarm 

I Hjo kommun inkommer i snitt 11,3 akuta sjukvårdslarm per år till räddningstjänsten, vilket 
motsvarar medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så 
inkommer i snitt 1,3 akuta sjukvårdslarm per 1000 invånare och år. Detta värde understiger precis 
medelvärdet 1,4 för de jämförda kommunerna. Spridningen mellan kommunerna är relativt stor. 

 
Diagram 174. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 175. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.3.2.5 Automatlarm utan brandtillbud 

I Hjo kommun inkommer i snitt 21,5 automatlarm utan brandtillbud per år till räddningstjänsten, 
vilket understiger medelvärdet 33,4 för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare 
beaktas så inkommer i snitt 2,4 automatlarm utan brandtillbud per 1000 invånare och år. Detta 
understiger medelvärdet 4,3 för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 176. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 177. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.3.3 Responstid för räddningstjänst  

Medianresponstiden för räddningstjänsten i Hjo kommun är 11,8 minuter. Detta understiger precis 
medeltiden för jämförda kommuner som är 12,25 minuter. Larmbehandlingstiden är 2,2 minuter 
vilket överstiger medeltiden 1,81 minuter för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 178. Responstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [9] 
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Diagram 179. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [9] 

5.3.4 Kostnad för olyckor i kommunen 

I Hjo kommun uppgick samhällets kostnader för olyckor till 6 900 kr per kommuninvånare år 2017. 
Detta understiger medelvärdet på 8 930 kr, för de jämförda kommunerna, med 2 030 kr per invånare. 

 
Diagram 180. Kostnad för olyckor i kommunen, per kommuninvånare under 2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. 

[9] 
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Diagram 181. Kommunens kostnad för räddningstjänst, per kommuninvånare under 2017, för Hjo kommun och jämförda 

kommuner. [9] 

5.3.6 Dödsolyckor i trafiken 

I Hjo kommun inträffar i snitt 0,33 trafikolyckor med dödlig utgång per år. Detta understiger 
medelvärdet 0,60 för jämförda kommuner. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
0,04 dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare och år, vilket också understiger medelvärdet 0,07 för 
jämförda kommuner. Medelvärdet för jämförda kommuner förskjuts något uppåt av det höga 
resultatet för Nordanstigs kommun. 

 
Diagram 182. Antal dödsolyckor i trafiken per år, 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [17] 
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Diagram 183. Antal dödsolyckor i trafiken per år och 1000 invånare, 2012-2017, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [17] 

5.3.7 Brand i byggnad 

Nedan redovisas mer detaljerad statistik för de larm som rör brand i byggnad. 

5.3.7.1 Omfattning av brand i byggnad 

Omfattningen vid räddningstjänstens ankomst samt slutlig omfattning av bränder redovisas nedan, 
tillsammans med motsvarande medelvärden för jämförda kommuner. För att underlätta jämförelsen 
har insatser där uppgifter saknas eller som klassats som ”inte tillämpbar” inte redovisats i 
diagrammen. Detta innebär att andelen som redovisas av diagrammen är andelen av alla insatser vid 
brand i byggnad där omfattningen av branden har kunnat beskrivas. 

Den andel av bränderna som har slocknat vid räddningstjänstens ankomst finns enbart redovisad vid 
ankomst, på grund av att samma bränder i slutlig omfattning har angetts med den faktiska 
omfattningen som branden hade innan den släcktes eller självslocknade. 
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procentenheter högre än i jämförbara kommuner. Inga bränder har vid framkomst spridits till annan 
brandcell.  

Den slutliga omfattningen skiljer sig inte lika mycket från de jämförda kommunerna. I Hjo kommun 
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medelvärdet för jämförda kommuner. Andelen bränder som omfattar flera utrymmen i 
startbrandcellen eller som sprider sig till flera brandceller är 10 procentenheter högre. 

Därmed är andelen bränder som får en stor slutlig omfattning högre i Hjo kommun än i de jämförda 
kommunerna. Detta trots att inga bränder spridits till annan brandcell vid framkomst. Noterbart är 
dock att inga bränder spridit sig till annan byggnad. 
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Diagram 184. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, Hjo 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 185. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 186. Slutlig omfattning, brand i byggnad, Hjo 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 187. Slutlig omfattning, brand i byggnad, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 
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Diagram 188. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

Hjo kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 189. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.3.7.3 Brand i bostäder 

Nedan redovisas statistik för den andel av alla bränder i byggnader som sker i bostäder. 
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Diagram 190. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

Hjo kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 191. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.3.7.3.2 Omfattning vid ankomst 
Vid brand i bostäder har branden slocknat vid ankomst i 33 % av fallen, detta är en lägre andel än 41 
% hos de jämförda kommunerna. Andelen bränder i startobjektet är 9 procentenheter lägre i Hjo än 
i jämförda kommuner. Andelen bränder som spridits inom startutrymmet eller inom brandcellen är 
tillsammans 12 procentenheter högre än i jämförda kommuner. 

 
Diagram 192. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, Hjo 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 193. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.3.7.3.3 Slutlig omfattning 
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jämfört med 35 % för de jämförda kommunerna. Andelen bränder som släcks i startutrymmet är 25 
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utrymmen inom brandcellen, eller som spridit sig till annan brandcell, är 14 procentenheter högre i 
Hjo. Inga bränder i Hjo har spridit sig till flera byggnader. 

 
Diagram 194. Brand i bostäder, slutlig omfattning, Hjo 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 195. Brand i bostäder, slutlig omfattning, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.3.7.3.4 Händelser över tid 
Bränder i bostäder i Hjo kommun är färre än medeltalet över hela året, flest bränder inträffar i januari 
och mars. Minst antal bränder sker i maj och juli. Framförallt juli månad skiljer sig då det inte inträffat 
någon brand under den undersökta perioden. 

 
Diagram 196. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och månad i Hjo kommun och jämförda kommuner, 2012-2017. 

[16] 

Bränder i bostäder i Hjo kommun inträffar oftast på onsdagar och lördagar, men antalet understiger 
medel under hela veckan. Övriga veckodagar, förutom måndagar som har haft få bränder, är relativt 
likvärdiga. 

29%

25%13%

33%

0%

Slutlig omfattning, Hjo

I startobjekt

I startutrymme

I flera utrymmen i samma brandcell

I flera brandceller i samma byggnad

I flera byggnader

35%

31%

7%

25%

2%

Slutlig omfattning, 
jämförda kommuner

I startobjekt

I startutrymme

I flera utrymmen i samma brandcell

I flera brandceller i samma byggnad

I flera byggnader

0,09

0,04

0,09

0,04

0,02

0,06

0,00

0,04 0,04 0,04

0,06 0,06

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

Brand i bostad, antal insatser per 1000 inv. och månad

Hjo Medel



 

115 

 
Diagram 197. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och veckodag i Hjo kommun och jämförda kommuner, 2012-

2017. [16] 

Bränder i bostäder i Hjo kommun inträffar främst under dag- och kvällstid mellan 08-24. I de 
jämförda kommunerna ökar antalet bränder efter kl. 16 vilket inte är fallet i Hjo. I varje tidsintervall 
understiger värdet medelvärdet för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 198. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och tid på dygnet i Hjo kommun och jämförda kommuner, 2012-

2017. [16] 
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år och 1000 invånare i Hjo kommun, detta ligger över medelvärdet 0,011 för de jämförda 
kommunerna och är näst högst bland de jämförda kommunerna. Medelvärdet påverkas stort av 
Högsby som har ett högt värde. 
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Diagram 199. Antal dödsbränder per år 2012-2015, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 

  
Diagram 200. Antal döda i bränder per år 2012-2015, för Hjo kommun och jämförda kommuner. [16] 
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5.4 Tibro 

I detta kapitel presenteras statistik för Tibro kommun med 10 jämförbara kommuner i Sverige. 

5.4.1 Kommunens förutsättningar 

Nedan presenteras statistik som rör kommunens förutsättningar. 

5.4.1.1 Befolkningsutveckling 

Tibro kommun har ett likvärdigt invånarantal som medelvärdet för jämförda kommuner. Även 
befolkningsutvecklingen ökar i likvärdig takt. Mellan 2012 och 2017 ökade befolkningen i Tibro 
kommun med 437 personer vilket motsvarar en årlig ökning med cirka 87 invånare. 

 
Diagram 201. Befolkningsutveckling i Tibro kommun samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.4.1.2 Landareal 

Tibro kommun har en mindre yta än medel för jämförda kommuner. Medelytan för jämförda 
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Diagram 202. Landareal för Tibro kommun, per 2017, samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.4.1.3 Invånare per kvadratkilometer 

Tibro kommun har 51 invånare per kvadratkilometer vilket understiger medelvärdet för de jämförda 
kommunerna som är 58. Medelvärdet påverkas dock av att Oxelösund har nästan 6 gånger så många 
invånare per kvadratkilometer som medelvärdet. Borträknat Oxelösund ligger Tibro över medel. 
Tibro är den kommun i jämförelsen med tredje högst invånarantal per kvadratkilometer. 

 
Diagram 203. Antal invånare per kvadratkilometer för Tibro kommun och jämförda kommuner samt medel för jämförda 

kommuner 2017. [8] 

5.4.1.4 Bostadsfördelning 

I Tibro kommun utgörs 61 % av bostäderna av småhus och 39 % av flerbostadshus. Det innebär att 
fördelningen är något mer jämn än i de jämförda kommunerna. Övriga kommuner har generellt en 
större andel småhus, vilket ger medelvärdet 66 % småhus och 34 % flerbostadshus. 
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Diagram 204. Bostadsfördelningen inom Tibro kommun och de jämförda kommunerna 2012. [8] 

5.4.2 Antal insatser 

Nedan redovisas antalet insatser samt antalet insatser per 1000 invånare, för frekventa händelser, för 
Tibro kommun och de jämförda kommunerna. 

5.4.2.1 Brand i byggnad 

I Tibro kommun inträffar i snitt 13,3 bränder i byggnader per år, vilket understiger medelvärdet 14,6 
för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 1,2 bränder i 
byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet för jämförda kommuner 
på 1,3 och är det tredje lägsta värdet i gruppen. 

 
Diagram 205. Brand i byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 206. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.4.2.2 Brand i annat än byggnad  

I Tibro kommun inträffar i snitt 11,3 bränder i annat än byggnader varje år, vilket understiger 18,9 
som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar 
i snitt 1,0 bränder i annat än byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet 
1,7 för de jämförbara kommunerna. Tibro är den kommun i gruppen som har lägst värde både 
gällande antal och antal per 1000 invånare. 

 
Diagram 207. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 208. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.4.2.3 Trafikolycka  

I Tibro kommun inträffar i snitt 16 trafikolyckor per år, vilket är nästan hälften av 30,5 som är 
medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
1,5 trafikolyckor per 1000 invånare och år. Även detta värde är nästan hälften av medelvärdet 2,8 för 
de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 209. Trafikolycka, antal insatser per år 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 210. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 

5.4.2.4 Akut sjukvårdslarm  

I Tibro kommun inkommer i snitt 13,3 akuta sjukvårdslarm per år till räddningstjänsten, vilket 
understiger 27,3 som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare 
beaktas så inkommer i snitt 1,2 akuta sjukvårdslarm per 1000 invånare och år. Detta värde understiger 
medelvärdet 2,5 för de jämförda kommunerna. Sammantaget inkommer strax under hälften så många 
larm som medel för de jämförda kommunerna. Smedjebacken påverkar här medelvärdet med sitt 
höga antal sjukvårdslarm.  

 
Diagram 211. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 212. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.4.2.5 Automatlarm utan brandtillbud  

I Tibro kommun inkommer i snitt 32,5 automatlarm utan brandtillbud per år till räddningstjänsten, 
vilket understiger medelvärdet 50,4 för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare 
beaktas så inkommer i snitt 3,0 automatlarm utan brandtillbud per 1000 invånare och år. Detta 
understiger medelvärdet 4,7 för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 213. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 214. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Tibro kommun och 

jämförda kommuner. [16] 

5.4.3 Responstid för räddningstjänst 

Medianresponstiden för räddningstjänsten i Tibro kommun är 15,8 minuter. Detta är den näst längsta 
responstiden bland de jämförda kommunerna och överstiger medeltiden med 3 minuter och 19 
sekunder. Larmbehandlingstiden är 1,5 minuter vilket understiger medeltiden för de jämförda 
kommunerna med ca 20 sekunder. 

 
Diagram 215. Responstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [9] 
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Diagram 216. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [9] 

5.4.4 Kostnad för olyckor i kommunen 

I Tibro kommun uppgick 2017 samhällets kostnader för olyckor till 7 200 kr per kommuninvånare. 
Detta är det tredje lägsta värdet i jämförelsen och understiger medelvärdet 8 580 kr, för de jämförda 
kommunerna, med 1 380 kr per invånare. 

 
Diagram 217. Kostnad för olyckor i kommunen, per kommuninvånare under 2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner. 

[9] 
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Tibro kommun har en relativt låg kostnad för räddningstjänst per kommuninvånare på 578 kr. Detta 
är 40 % lägre än medelvärdet på 950 kr för de jämförda kommunerna. Tibro är lägst i gruppen av 
jämförda kommuner. 
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Diagram 218. Kommunens kostnad för räddningstjänst, per kommuninvånare under 2017, för Tibro kommun och jämförda 

kommuner. [9] 

5.4.6 Dödsolyckor i trafiken 

I Tibro kommun inträffar i snitt 0,67 trafikolyckor med dödlig utgång per år. Detta överensstämmer 
med medelvärdet 0,68 för jämförda kommuner. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i 
snitt 0,06 dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare och år, vilket är samma antal som medlet för de 
jämförda kommunerna. Här påverkas medelvärdet av Munkedal som har ett högt värde.  

 
Diagram 219. Antal dödsolyckor i trafiken per år, 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner [17] 
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Diagram 220. Antal dödsolyckor i trafiken per år och 1000 invånare, 2012-2017, för Tibro kommun och jämförda kommuner [17] 

5.4.7 Brand i byggnad 

Nedan redovisas mer detaljerad statistik för de larm som rör brand i byggnad. 

5.4.7.1 Omfattning av brand i byggnad  

Omfattningen av bränder i byggnader inom Tibro kommun redovisas nedan för omfattning vid 
räddningstjäntens ankomst och slutlig omfattning, tillsammans med motsvarande medelvärden för 
jämförda kommuner. För att underlätta jämförelsen har insatser där uppgifter saknas eller som 
klassats som ”inte tillämpbar” inte redovisats i diagrammen. Detta innebär att andelen som redovisas 
av diagrammen är andelen av alla insatser vid brand i byggnad där omfattningen av branden har 
kunnat beskrivas. 

Den andel av bränderna som har slocknat vid räddningstjänstens ankomst finns enbart redovisad vid 
ankomst, på grund av att samma bränder i slutlig omfattning har angetts med den faktiska 
omfattningen som branden hade innan den släcktes eller självslocknade. 

Fördelningen av bränders omfattning vid ankomst skiljer sig från medelvärdet för de jämförda 
kommunerna. I Tibro kommun är andelen bränder som har slocknat vid ankomst 14 procentenheter 
lägre än i de jämförda kommunerna. Andelen bränder som omfattar fler utrymmen i startbrandcellen 
är 13 procentenheter högre än jämförbara kommuner. Andelen bränder som vid ankomst är mer 
utvecklade är därmed högre i Tibro kommun än i jämförda kommuner. 

Den slutliga omfattningen skiljer sig från de jämförda kommunerna, men med något mindre 
skillnader. I Tibro kommun är andelen bränder som släcks i starföremålet 8 procentenheter lägre än 
medelvärdet för jämförda kommuner. Dessa procentandelar fördelas på de kategorierna med mer 
utvecklade bränder. Noterbart är att andelen bränder som spridit sig till annan byggnad, 7 %, är mer 
än dubbelt så många som i de jämförda kommunerna. 
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Diagram 221. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, Tibro 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 222. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 223. Slutlig omfattning, brand i byggnad, Tibro 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 224. Slutlig omfattning, brand i byggnad, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.4.7.2 Brand i olika verksamheter 

I Tibro kommun rör nästan två tredjedelar av larmen om brand i byggnad bostäder, detta är 2 
procentenheter fler än jämförda kommuner. Även andelen larm i övrig verksamhet är 4 
procentenheter högre. Istället har Tibro kommun 6 procentenheter färre bränder i allmän verksamhet 
än jämförbara kommuner.  
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Diagram 225. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

Tibro kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 226. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.4.7.3 Brand i bostäder 

Nedan redovisas statistik för den andel av alla bränder i byggnader som sker i bostäder. 

5.4.7.3.1 Bostadstyp 
I Tibro kommun inträffar mer än hälften av bostadsbränderna (54 %) i villor. Ytterligare en femtedel 
av bränderna (21 %) inträffar i rad-, par- eller kedjehus, vilket skiljer sig markant från de jämförda 
kommunerna där enbart 5 % av bränderna inträffar i denna typ av byggnation. I de jämförda 
kommunerna är bränder i flerbostadshus betydligt vanligare, med 28 % jämfört med 11 % i Tibro 
kommun.  

65%

4%

15%

16%

Fördelning verksamhetsyp,
Tibro

Brand i bostad

Brand i allmän verksamhet

Brand i industri

Brand i övrig verksamhet

63%10%

15%

12%

Fördelning verksamhetstyp, 
jämförda kommuner

Medelvärde brand i bostad

Medelvärde brand i allmän verksamhet

Medelvärde brand i industri

Medelvärde brand i övrig verksamhet



 

130 

 
Diagram 227. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

Tibro kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 228. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.4.7.3.2 Omfattning vid ankomst 
Vid brand i bostäder har branden slocknat vid ankomst i 31 % av fallen, detta är en något lägre andel 
jämfört med 41 % hos de jämförda kommunerna. Andelen bränder i startobjektet är något högre i 
Tibro, 4 procentenheter över medelvärdet för jämförda kommuner. Andelen bränder som spridit sig 
till flera utrymmen i samma brandcell är 10 procentenheter högre än medelvärdet för de jämförda 
kommunerna. 
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Diagram 229. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, Tibro 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 230. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.4.7.3.3 Slutlig omfattning 
I Tibro kommun är den slutliga omfattningen av branden begränsad till startobjektet i 34 % av fallen, 
jämfört med 38 % för de jämförda kommunerna. Andelen bränder som omfattar flera brandceller i 
samma byggnad eller flera byggnader är 6 respektive 4 procentenheter högre än medelvärdet. 

 
Diagram 231. Brand i bostäder, slutlig omfattning, Tibro 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 232. Brand i bostäder, slutlig omfattning, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.4.7.3.4 Händelser över tid 
Bränder i bostäder i Tibro kommun är vanligast förekommande i juni-juli, och under september-
januari. Det brinner mer sällan under februari-maj och augusti. Fördelningen över året 
överrenstämmer inte med medelvärdet för de jämförda kommunerna. 
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Diagram 233. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och månad i Tibro kommun och jämförda kommuner, 2012-

2017. [16] 

Bränder i bostäder i Tibro kommun inträffar oftast på måndagar, onsdagar, fredagar och lördagar där 
antalet överstiger eller tangerar medelvärdet för de jämförda kommunerna. Övriga veckodagar 
understiger antalet medelvärdet för jämförda kommuner. 

 
Diagram 234. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och veckodag i Tibro kommun och jämförda kommuner, 2012-

2017. [16] 

Bränder i bostäder i Tibro kommun inträffar främst under dagtid mellan 08-16, och kvällstid mellan 
20-24. Fördelningen avviker från medelvärdet för de jämförda kommunerna då bränder är mer 
ovanligt under 16-20 och istället är betydligt vanligare mellan 20-24. 
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Diagram 235. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och tid på dygnet i Tibro kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 

5.4.7.4 Dödsbränder  

I Tibro kommun har inga dödsbränder inträffat mellan 2012-2017, detsamma gäller för fem andra 
jämförda kommuner. Medelvärdet för antal dödsbränder per år är 0,20 och 0,01 för antalet döda per 
1000 invånare. 

  
Diagram 236. Antal dödsbränder per år 2012-2015, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 237. Antal döda i bränder per år 2012-2015, för Tibro kommun och jämförda kommuner. [16] 
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5.5 Karlsborg 

I detta kapitel presenteras statistik för Karlsborgs kommun med 10 jämförbara kommuner i Sverige. 

5.5.1 Kommunens förutsättningar 

Nedan presenteras statistik som rör kommunens förutsättningar. 

5.5.1.1 Befolkningsutveckling 

Karlsborgs kommun har ett invånarantal som i princip överensstämmer med medelvärdet bland 
jämförda kommuner. Befolkningsutvecklingen ökar även i likvärdig takt, med undantag för en 
minskning 2015. Mellan 2012 och 2017 ökade befolkningen i Karlsborgs kommun med 255 personer 
vilket motsvarar en årlig ökning med 51 invånare. 

 
Diagram 238. Befolkningsutveckling i Karlsborgs kommun samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.5.1.2 Landareal 

Karlsborgs kommun har en något mindre yta än medel bland jämförbara kommuner. Medelytan för 
jämförbara kommuner är 429 kvadratmeter, 23 större än Karlsborgs kommun. 
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Diagram 239. Landareal för Karlsborgs kommun samt medel för jämförda kommuner 2017. [8] 

5.5.1.3 Invånare per kvadratkilometer 

Karlsborgs kommun har 17 invånare per kvadratkilometer vilket understiger medelvärdet för de 
jämförda kommunerna som är 20. Spridningen är relativt stor mellan kommunerna i den jämförda 
gruppen och medelvärdet påverkas främst av Kungsör som har ett högt värde. 

 
Diagram 240. Antal invånare per kvadratkilometer för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner samt medel för jämförda 

kommuner 2017. [8] 

5.5.1.4 Bostadsfördelning 

I Karlsborgs kommun utgörs 63 % av bostäderna av småhus och 37 % av flerbostadshus. Det innebär 
att fördelningen är något mer jämn än i de jämförda kommunerna. Övriga kommuner har generellt 
en större andel småhus, vilket ger medelvärdet 68 % småhus och 32 % flerbostadshus. 
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Diagram 241. Bostadsfördelningen inom Karlsborgs kommun och de jämförda kommunerna 2012. [8] 

5.5.2 Antal insatser 

Nedan redovisas antalet insatser samt antalet insatser per 1000 invånare, för frekventa händelser, för 
Karlsborgs kommun och de jämförda kommunerna. 

5.5.2.1 Brand i byggnad  

I Karlsborgs kommun inträffar i snitt 6,3 bränder i byggnader per år, vilket understiger medelvärdet 
11,2 för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 0,9 
bränder i byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet för jämförda 
kommuner som är 1,6 och är det lägsta värdet i gruppen. 

 
Diagram 242. Brand i byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 243. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.5.2.2 Brand i annat än byggnad 

I Karlsborgs kommun inträffar i snitt 13,7 bränder i annat än byggnader varje år, vilket överstiger 
12,8 som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så 
inträffar i snitt 2,0 bränder i annat än byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde överstiger 
precis medelvärdet 1,9 för de jämförda kommuner. 

 
Diagram 244. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 245. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.5.2.3 Trafikolycka 

I Karlsborgs kommun inträffar i snitt 11 trafikolyckor per år, vilket understiger 18,6 som är 
medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
1,6 trafikolyckor per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet 2,8 för de jämförbara 
kommunerna. Medel för jämförda kommuner påverkas främst av Ödeshög som har en hög siffra.  

 
Diagram 246. Trafikolycka, antal insatser per år 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 247. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.5.2.4 Akut sjukvårdslarm 

I Karlsborgs kommun inkommer i snitt 7,2 akuta sjukvårdslarm per år till räddningstjänsten, vilket 
understiger 13,5 som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare 
beaktas så inkommer i snitt 1,1 akuta sjukvårdslarm per 1000 invånare och år. Detta värde understiger 
medelvärdet 2,1 för de jämförda kommunerna. Spridningen mellan kommunerna är relativt stor och 
påverkar medelvärdet. 

 
Diagram 248. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. [16] 

6,2

1,5

2,2

3,1

4,1

1,6
2,1

1,0

3,2

1,9

2,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 inv. 

Trafikolycka, antal per år och 1000 inv. Antal per 1000 inv. medel

12,3

34,7

7,3

1,5

14,0

7,2 6,8

27,3

3,2

19,2

8,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 

Akut sjukvårdslarm, antal per år Antal medel



 

141 

 
Diagram 249. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.5.2.5 Automatlarm utan brandtillbud 

I Karlsborgs kommun inkommer i snitt 26,8 automatlarm utan brandtillbud per år till 
räddningstjänsten, vilket understiger medelvärdet 33,6 för de jämförda kommunerna. Om antalet 
kommuninvånare beaktas så inkommer i snitt 3,9 automatlarm utan brandtillbud per 1000 invånare 
och år. Detta understiger medelvärdet 5,1 för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 250. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

2,3

6,5

1,3

0,3

2,4

1,1 1,0

3,7

0,4

2,1

0,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 inv.

Akut sjukvårdslarm, antal per år och 1000 inv. Antal per 1000 inv. medel

41,3

31,2

16,5

47,8

23,7
26,8

22,0

44,8

30,7 30,2

47,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år

Automatlarm utan brandtillbud, antal per år Antal medel



 

142 

 
Diagram 251. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Karlsborgs kommun och 

jämförda kommuner. [16] 

5.5.3 Responstid för räddningstjänst  

Medianresponstiden för räddningstjänsten i Karlsborgs kommun är 20,6 minuter. Detta är, den 
överlägset längsta responstiden bland de jämförda kommunerna och överstiger medeltiden med 8 
minuter och 37 sekunder. Larmbehandlingstiden är 1,5 minuter, vilket understiger medeltiden för de 
jämförda kommunerna med 19 sekunder. 

 
Diagram 252. Responstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. [9] 
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Diagram 253. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. 

[9] 

5.5.4 Kostnad för olyckor i kommunen  

I Karlsborgs kommun uppgick samhällets kostnader för olyckor till 8 100 kr per kommuninvånare 
2017. Detta överstiger medelvärdet 7 540 kr, för de jämförda kommunerna, med 560 kr per invånare. 

 
Diagram 254. Kostnad för olyckor i kommunen, per kommuninvånare under 2017, för Karlsborgs kommun och jämförda 

kommuner. [9] 
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understiger medelvärdet 1 024 kr för de jämförda kommunerna. 
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Diagram 255. Kommunens kostnad för räddningstjänst, per kommuninvånare under 2017, för Karlsborgs kommun och jämförda 

kommuner. [9] 

5.5.6 Dödsolyckor i trafiken 

I Karlsborgs kommun inträffar i snitt 0,5 trafikolyckor med dödlig utgång per år. Detta överstiger 
medelvärdet 0,37 för jämförda kommuner. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
0,07 dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare och år, vilket också överstiger medelvärdet 0,05 för 
jämförda kommuner. 

 
Diagram 256. Antal dödsolyckor i trafiken per år, 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner [17] 
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Diagram 257. Antal dödsolyckor i trafiken per år och 1000 invånare, 2012-2017, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. 

[17] 

5.5.7 Brand i byggnad 

Nedan redovisas mer detaljerad statistik för de larm som rör brand i byggnad. 

5.5.7.1 Omfattning av brand i byggnad 

Omfattningen av bränder i byggnader inom Karlsborgs kommun redovisas nedan för omfattning vid 
räddningstjänstens ankomst och slutlig omfattning, tillsammans med motsvarande medelvärden för 
jämförda kommuner. För att underlätta jämförelsen har insatser där uppgifter saknas eller som 
klassats som ”inte tillämpbar” inte redovisats i diagrammen. Detta innebär att andelen som redovisas 
av diagrammen är andelen av alla insatser vid brand i byggnad där omfattningen av branden har 
kunnat beskrivas. 

Den andel av bränderna som har slocknat vid räddningstjänstens framkomst finns enbart redovisad 
vid framkomst, på grund av att samma bränder i slutlig omfattning har angetts med den faktiska 
omfattningen som branden hade innan den släcktes eller självslocknade. 

Fördelningen av bränders omfattning vid ankomst skiljer sig något från medelvärdet för de jämförda 
kommunerna. I Karlsborgs kommun är andelen bränder som har slocknat vid framkomst 6 
procentenheter lägre än i de jämförda kommunerna. Andelen bränder som enbart omfattar 
startföremålet är dock 8 procentenheter högre än jämförbara kommuner. Andelen bränder som vid 
ankomst är mer utvecklade är i princip likvärdigt med jämförda kommuner. 

Den slutliga omfattningen skiljer sig från de jämförda kommunerna. I Karlsborgs kommun är andelen 
bränder som släcks i starföremålet 18 procentenheter högre än medelvärdet för jämförda kommuner, 
medan andelen bränder som släcks i startutrymmet är lika stor. 

Bland de bränder som omfattar flera utrymmen i samma brandcell samt de som omfattar flera 
brandceller är andelen 23 procentenheter lägre än medelvärdet för de jämförda kommunerna. Därmed 
är andelen bränder som får en stor slutlig omfattning betydligt lägre i Karlsborgs kommun än i de 
jämförda kommunerna. Noterbart är dock att andelen bränder som spridit sig till annan byggnad, 9 
%, är mer än dubbelt så många som i de jämförda kommunerna. 
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Diagram 258. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

Karlsborgs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 259. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 260. Slutlig omfattning, brand i byggnad, Karlsborgs 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 261. Slutlig omfattning, brand i byggnad, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 
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I Karlsborgs kommun rör två tredjedelar av larmen om brand i byggnad bostäder, detta är 4 
procentenheter fler än jämförda kommuner. Även andelen larm i allmän verksamhet och övrig 
verksamhet är 8 respektive 6 procentenheter högre. Istället har Karlsborgs kommun 17 
procentenheter färre bränder i industrier jämfört med övriga kommuner.  
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Diagram 262. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

Karlsborgs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 263. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.5.7.3 Brand i bostäder 

Nedan redovisas statistik för den andel av alla bränder i byggnader som sker i bostäder. 

5.5.7.3.1 Bostadstyp 
I Karlsborgs kommun inträffar mer än hälften av bostadsbränderna (56 %) i villor, vilket är 8 
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par- eller kedjehus, vilket skiljer sig markant från de jämförda kommunerna där enbart 2 % av 
bränderna inträffar i denna typ av byggnation. I de jämförda kommunerna är bränder i flerbostadshus 
vanligare, med 22 % jämfört med 12 % i Karlsborgs kommun.  
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Diagram 264. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

Karlsborgs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 265. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.5.7.3.2 Omfattning vid ankomst 
Vid brand i bostäder har branden slocknat vid ankomst i 36 % av fallen jämfört med 41 % hos de 
jämförda kommunerna. Andelen bränder i startobjektet är betydligt högre i Karlsborg, med 28 % 
jämfört med 17 %. Bränder som spridits till flera utrymmen inom brandcellen är 14 procentenheter 
lägre och inga bränder har spridits till flera brandceller. 

 
Diagram 266. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

Karlsborgs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 267. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 
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brandcell är 20 procentenheter lägre än för de jämförda kommunerna och inga bränder har spridits 
till annan byggnad. 

 
Diagram 268. Brand i bostäder, slutlig omfattning, Karlsborgs 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 269. Brand i bostäder, slutlig omfattning, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.5.7.3.4 Händelser över tid 
Bränder i bostäder i Karlsborgs kommun är relativt jämt fördelade över året, med undantag för juli 
och december som har flest bränder. Det är dock enbart juli som överstiger medelvärdet för de 
jämförda kommunerna, övriga delar av året är antalet bränder lägre än medelvärdet. 

 
Diagram 270. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och månad i Karlsborgs kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 
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Diagram 271. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och veckodag i Karlsborgs kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 

Bränder i bostäder i Karlsborgs kommun inträffar främst under eftermiddags- och kvällstid mellan 
16-24. Fördelningen överensstämmer i stort med de jämförda kommunerna, men intervallet 20-24 
minskar inte jämfört med 16-20, vilket medelvärdet gör. 

 
Diagram 272. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och tid på dygnet i Karlsborgs kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 
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Diagram 273. Antal dödsbränder per år 2012-2015, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. [16] 

  
Diagram 274. Antal döda i bränder per år 2012-2015, för Karlsborgs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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5.6 Töreboda 

I detta kapitel presenteras statistik för Töreboda kommun med 10 jämförbara kommuner i Sverige. 

5.6.1 Kommunens förutsättningar 

Nedan presenteras statistik som rör kommunens förutsättningar. 

5.6.1.1 Befolkningsutveckling 

Töreboda kommun har ett invånarantal som överstiger medelvärdet bland jämförda kommuner med 
ca 60 invånare. Befolkningsutvecklingen har totalt sett ökat i likvärdig takt, men något mer 
fluktuationer, jämfört med övriga kommuner. Den största avvikelsen är mellan 2015-2017 då 
Töreboda ökade för att sedan minska något igen. Mellan 2012 och 2017 ökade befolkningen i 
Töreboda kommun med 405 personer vilket motsvarar en årlig ökning med 81 invånare. 

 
Diagram 275. Befolkningsutveckling i Töreboda kommun samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.6.1.2 Landareal 

Töreboda kommun har en något större yta än medel för jämförda kommuner. Medelytan för de 
jämförda kommunerna är 12 kvadratkilometer mindre än för Töreboda kommun. 
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Diagram 276. Landareal för Töreboda kommun samt medel för jämförda kommuner 2017. [8] 

5.6.1.3 Invånare per kvadratkilometer 

Töreboda kommun har 17 invånare per kvadratkilometer, vilket understiger medelvärdet för de 
jämförda kommunerna, som är 23. Variationen är relativt stor, från 7 till 43, bland de jämförda 
kommunerna. 

 
Diagram 277. Antal invånare per kvadratkilometer för Töreboda kommun och jämförda kommuner samt medel för jämförda 

kommuner 2017. [8] 
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Diagram 278. Bostadsfördelningen inom Töreboda kommun och de jämförda kommunerna 2012. [8] 

5.6.2 Antal insatser 

Nedan redovisas antalet insatser samt antalet insatser per 1000 invånare, för frekventa händelser, för 
Töreboda kommun och de jämförda kommunerna. 

5.6.2.1 Brand i byggnad 

I Töreboda kommun inträffar i snitt 12,7 bränder i byggnad per år, vilket understiger medelvärdet 
14,8 för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 1,4 
bränder i byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet för jämförda 
kommuner på 1,6. 

 
Diagram 279. Brand i byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 280. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.6.2.2 Brand i annat än byggnad 

I Töreboda kommun inträffar i snitt 16,5 bränder i annat än byggnader varje år, vilket överstiger 15,6 
som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar 
i snitt 1,8 bränder i annat än byggnader per 1000 invånare och år. Även detta värde överstiger precis 
medelvärdet 1,7 för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 281. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 282. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.6.2.3 Trafikolycka 

I Töreboda kommun inträffar i snitt 16,2 trafikolyckor per år, vilket understiger 27,3 som är 
medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
1,8 trafikolyckor per 1000 invånare och år. Detta värde understiger medelvärdet 2,9 för de jämförbara 
kommunerna. Töreboda är kommunen med tredje lägst siffror rörande trafikolycka, se nedanstående 
diagram.  

 
Diagram 283. Trafikolycka, antal insatser per år 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 284. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.6.2.4 Akut sjukvårdslarm 

I Töreboda kommun inkommer i snitt 12,2 akuta sjukvårdslarm per år till räddningstjänsten, vilket 
understiger medelvärdet 14,4 för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så 
inkommer i snitt 1,3 akuta sjukvårdslarm per 1000 invånare och år. Detta värde understiger 
medelvärdet 1,6 för de jämförda kommunerna. Spridningen mellan kommunerna är stor, mellan noll 
i Mellerud och 29,2 i Nordanstig. 

 
Diagram 285. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 286. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.6.2.5 Automatlarm utan brandtillbud 

I Töreboda kommun inkommer i snitt 41,3 automatlarm utan brandtillbud per år till 
räddningstjänsten, vilket precis understiger medelvärdet 42,9 för de jämförda kommunerna. Om 
antalet kommuninvånare beaktas så inkommer i snitt 4,5 automatlarm utan brandtillbud per 1000 
invånare och år. Även detta understiger precis medelvärdet 4,7 för de jämförda kommunerna. I 
kommungruppen är det främst Munkedal som sticker ut med mer än dubbelt så många larm som 
medelvärdet.  

 
Diagram 287. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. 

[16] 
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Diagram 288. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Töreboda kommun och 

jämförda kommuner. [16] 

5.6.3 Responstid för räddningstjänst  

Medianresponstiden för räddningstjänsten i Töreboda kommun är 14 minuter. Detta överstiger 
mediantiden för jämförda kommuner med 1 minut och 38 sekunder. Larmbehandlingstiden är 1,5 
minuter vilket understiger medeltiden med 25 sekunder för de jämförda kommunerna. 

 
Diagram 289. Responstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [9] 
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Diagram 290. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. 

[9] 

5.6.4 Kostnad för olyckor i kommunen 

I Töreboda kommun uppgick 2017 samhällets kostnader för olyckor till 7 700 kr per 
kommuninvånare. Detta understiger medelvärdet 8 630 kr, för de jämförda kommunerna, med 930 
kr per invånare. 

 
Diagram 291. Kostnad för olyckor i kommunen, per kommuninvånare under 2017, för Töreboda kommun och jämförda 

kommuner. [9] 
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understiger medelvärdet 943 kr för de jämförda kommunerna. Töreboda kommun har den lägsta 
kostnaden bland de jämförda kommunerna. 
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Diagram 292. Kommunens kostnad för räddningstjäsnt, per kommuninvånare under 2017, för Töreboda kommun och jämförda 

kommuner. [9] 

5.6.6 Dödsolyckor i trafiken 

I Töreboda kommun inträffar i snitt 0,33 trafikolyckor med dödlig utgång per år. Detta understiger 
medelvärdet 0,70 för jämförda kommuner. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 
0,04 dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare och år, vilket också understiger medelvärdet 0,07 för 
jämförda kommuner. Medelvärdet för jämförda kommuner förskjuts något uppåt av det höga 
resultatet för Nordanstigs kommun. 

 
Diagram 293. Antal dödsolyckor i trafiken per år, 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [17] 
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Diagram 294. Antal dödsolyckor i trafiken per år och 1000 invånare, 2012-2017, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. 

[17] 

5.6.7 Brand i byggnad 

Nedan redovisas mer detaljerad statistik för de larm som rör brand i byggnad. 

5.6.7.1 Omfattning av brand i byggnad 

Omfattningen vid räddningstjänstens ankomst samt slutlig omfattning av bränder redovisas nedan, 
tillsammans med motsvarande medelvärden för jämförda kommuner. För att underlätta jämförelsen 
har insatser där uppgifterna saknas eller klassats som ”inte tillämpbar” inte redovisats i diagrammen. 
Detta innebär att andelen som redovisas av diagrammen är andelen av alla insatser vid brand i 
byggnad där omfattningen av branden har kunnat beskrivas. 

Den andel av bränderna som har slocknat vid räddningstjänstens ankomst finns enbart redovisad vid 
ankomst, på grund av att samma bränder i slutlig omfattning har angetts med den faktiska 
omfattningen som branden hade innan den släcktes eller självslocknade. 

Fördelningen av bränders omfattning vid framkomst skiljer sig något från medelvärdet för de 
jämförda kommunerna. I Töreboda kommun är andelen bränder som har slocknat vid ankomst, eller 
som är begränsade till startföremålet, 12 procentenheter lägre än i de jämförda kommunerna. Andelen 
bränder som omfattar startutrymmet, eller som omfattar flera utrymmen i samma brandcell är 17 
procentenheter högre än jämförbara kommuner. Inga bränder har vid ankomst spridits till annan 
brandcell.  

Den slutliga omfattningen skiljer sig också från de jämförda kommunerna. I Töreboda kommun är 
andelen bränder som släcks i starföremålet 5 procentenheter färre än medelvärdet för jämförda 
kommuner. Andelen bränder som släcks i startutrymmet är däremot 12 procentenheter fler i 
Töreboda kommun. Andelen bränder som omfattar flera utrymmen i samma brandcell alternativt 
som spridit sig till fler brandceller är 6 procentenheter färre i Töreboda kommun. 

Därmed är andelen bränder som får en stor slutlig omfattning lägre i Töreboda kommun än i de 
jämförda kommunerna, trots att omfattningen statistiskt sett är något större vid framkomst. 
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Diagram 295. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

Töreboda kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 296. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 297. Slutlig omfattning, brand i byggnad, Töreboda 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 298. Slutlig omfattning, brand i byggnad, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 
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I Töreboda kommun rör två tredjedelar av larmen om brand i byggnad bostäder, detta är likvärdigt 
med jämförda kommuner. Även andelen larm i övrig verksamhet är likvärdig. Istället har Töreboda 
kommun 8 procentenheter färre bränder i industrier och 7 procentenheter fler bränder i övrig 
verksamhet. 
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Diagram 299. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

Töreboda kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 300. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.6.7.3 Brand i bostäder 

Nedan redovisas statistik för den andel av alla bränder i byggnader som sker i bostäder. 

5.6.7.3.1 Bostadstyp  
I Töreboda kommun inträffar de flesta bostadsbränder (81 %) i villor, vilket är 21 procentenheter fler 
än de jämförda kommunerna. 11 % inträffar i rad- par- eller kedjehus, vilket är 9 procentenheter fler 
än i de jämförda kommunerna. I de jämförda kommunerna är bränder i flerbostadshus betydligt 
vanligare, med 25 % jämfört med 4 % i Töreboda kommun.  
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Diagram 301. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

Töreboda kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 302. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.6.7.3.2 Omfattning vid ankomst  
Vid brand i bostäder har branden slocknat vid ankomst i 27 % av fallen, detta är väsentligt färre än 
43 % hos de jämförda kommunerna. Även andelen bränder i startobjektet är 3 procentenheter lägre i 
Töreboda än i jämförda kommuner. Istället är andelen bränder som spridits inom startutrymmet, eller 
inom startbrandcellen, 25 procentenheter högre än i jämförda kommuner. 

 
Diagram 303. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

Töreboda kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 304. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.6.7.3.3 Slutlig omfattning 
I Töreboda kommun är den slutliga omfattningen av branden begränsad till startobjektet i 30 % av 
fallen, jämfört med 37 % för de jämförda kommunerna. Andelen bränder som släcks i startutrymmet 
är 30 % jämfört med 27 % för de jämförda kommunerna. Andelen bränder som sprider sig till fler 

4%

11%

81%

0% 4%

Bostadstyp, 
Töreboda

Brand i flerbostadshus

Brand i rad-, par- eller kedjehus

Brand i villa

Brand i fritidshus

Brand i övriga boenden ink. åldringsvård

25%

2%

60%

5%
8%

Bostadstyp,
jämförda kommuner

Brand i flerbostadshus

Brand i rad-, par- eller kedjehus

Brand i villa

Brand i fritidshus

Brand i övriga boenden ink. åldringsvård

27%

16%
30%

27%

0%

Omfattning vid ankomst, 
Töreboda

Branden pågick inte

I startobjekt

I startutrymme

I flera utrymmen i samma brandcell

I flera brandceller i samma byggnad

43%

19%

17%

15%

6%

Omfattning vid ankomst, 
jämförda kommuner

Branden pågick inte

I startobjekt

I startutrymme

I flera utrymmen i samma brandcell

I flera brandceller i samma byggnad



 

166 

utrymmen inom brandcellen är 5 procentenheter lägre i Töreboda. Dock är andelen bränder som 
sprider sig till annan brandcell 8 procentenheter högre. 

 
Diagram 305. Brand i bostäder, slutlig omfattning, Töreboda 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 306. Brand i bostäder, slutlig omfattning, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.6.7.3.4 Händelser över tid  
Bränder i bostäder i Töreboda kommun är färre än medeltalet under större delen av året. Januari 
sticker dock ut, med mer än dubbelt så många bränder än medelvärdet. I övrigt ses en ökning under 
februari, mars, maj samt december, jämfört med övriga månader. 

 
Diagram 307. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och månad i Töreboda kommun och jämförda kommuner, 2012-

2017. [16] 

Bränder i bostäder i Töreboda kommun inträffar oftast på lördagar där antalet kraftigt överstiger 
medelvärdet. Övriga veckodagar, är relativt likvärdiga och understiger medelvärdet. Söndagar är de 
dagar då det brinner mest sällan. 
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Diagram 308. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och veckodag i Töreboda kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 

Bränder i bostäder i Töreboda kommun inträffar främst under dag- och kvällstid mellan 08-24, där 
värdet i princip följer medelvärdet för de jämförda kommunerna, med undantag för intervallet 16-20 
där ökningen inte är lika stor som medelvärdet. 

 
Diagram 309. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och tid på dygnet i Töreboda kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 
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Diagram 310. Antal dödsbränder per år 2012-2015, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [16] 

  
Diagram 311. Antal döda i bränder per år 2012-2015, för Töreboda kommun och jämförda kommuner. [16] 
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5.7 Gullspång 

I detta kapitel presenteras statistik för Gullspångs kommun med 10 jämförbara kommuner i Sverige. 

5.7.1 Kommunens förutsättningar 

Nedan presenterars statistik som rör kommunens förutsättningar. 

5.7.1.1 Befolkningsutveckling 

Gullspångs kommun har idag ett likvärdigt invånarantal som jämförda kommuner. 
Befolkningsutvecklingen har ökat i högre takt för de jämförbara kommunerna, medan Gullspång har 
en större fluktuation. Mellan 2012 och 2017 ökade befolkningen i Gullspång med 59 personer medan 
motsvarande siffra för jämförda kommuner var 151 personer. Detta ger en årlig ökning på 12 
personer för Gullspång och 30 för övriga.  

 
Diagram 312. Befolkningsutveckling i Gullspångs kommun samt medel för jämförda kommuner. [8] 

5.7.1.2 Landareal 

Gullspångs kommun har en mindre yta än medel för jämförbara kommuner. Medelyta för jämförbara 
kommuner är ca 1,6 gånger större än Gullspångs kommun. 

5 221

5 185

5 240
5 229

5 307

5 280

5 113 5 119

5 164
5 185

5 242
5 264

5 000

5 200

5 400

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Befolkningsutveckling

Gullspång Medel jämförda kommuner



 

170 

 
Diagram 313. Landareal för Gullspångs kommun samt medel för jämförda kommuner 2017. [8] 

5.7.1.3 Invånare per kvadratkilometer 

Gullspångs kommun har ca 17 invånare per kvadratkilometer vilket är ca 30 % över medelvärdet för 
de jämförda kommunerna som är 12. Spridningen bland de jämförda kommunerna är relativt stor. 

 
Diagram 314. Antal invånare per kvadratkilometer för Gullspångs kommun och jämförda kommuner samt medel för jämförda 

kommuner 2017. [8] 

5.7.1.4 Bostadsfördelning 

I Gullspångs kommun utgörs nästan tre fjärdedelar av bostäderna av småhus och en fjärdedel av 
flerbostadshus. Fördelningen överrensstämmer med medelvärdet för övriga jämförda kommuner. 
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Diagram 315. Bostadsfördelningen inom Gullspångs kommun och de jämförda kommunerna 2012. [8] 

5.7.2 Antal insatser 

Nedan redovisas antalet insatser samt antalet insatser per 1000 invånare, för frekventa händelser, för 
Gullspångs kommun och de jämförda kommunerna. 

5.7.2.1 Brand i byggnad 

I Gullspångs kommun inträffar i snitt 13,5 bränder i byggnader per år, vilket är långt över 
medelvärdet för de jämförda kommunerna på 8,2. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar 
i snitt 2,6 bränder i byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde är högst bland de jämförbara 
kommunerna och ca 40 % högre än medelvärdet på 1,6. 

 
Diagram 316. Brand i byggnad, antal insatser 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 317. Brand i byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.7.2.2 Brand i annat än byggnad 

I Gullspångs kommun inträffar i snitt 10,2 bränder i annat än byggnader per år, vilket understiger 
11,2 som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Om antalet kommuninvånare beaktas så 
inträffar i snitt 1,9 bränder i annat än byggnader per 1000 invånare och år. Detta värde ligger strax 
under medelvärdet för de jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 318. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 319. Brand i annat än byggnad, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.7.2.3 Trafikolycka 

I Gullspångs kommun inträffar i snitt 20,0 trafikolyckor per år, vilket är högre än medelvärdet för de 
jämförda kommunerna på 15,3. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 3,8 
trafikolyckor per 1000 invånare och år. Detta värde är också högre än medelvärdet för de jämförbara 
kommunerna på 2,9. 

 
Diagram 320 Trafikolycka, antal insatser per år 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 321. Trafikolycka, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. 

[16] 

5.7.2.4 Akut sjukvårdslarm 

Det inkommer i snitt 7,5 akuta sjukvårdslarm per år till räddningsjtänsten, vilket kraftigt understiger 
23,6 som är medelvärdet för de jämförda kommunerna. Medelvärdet för jämförda kommuner 
förskjuts något uppåt av det höga resultatet för Ydre kommun. Om antalet kommuninvånare beaktas 
så inkommer i snitt 1,4 akuta sjukvårdslarm per 1000 invånare och år. Även detta värde understiger 
kraftigt medelvärdet för de jämförbara kommunerna som är 5,5. 

 
Diagram 322. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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Diagram 323. Akut sjukvårdslarm, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda 

kommuner. [16] 

5.7.2.5 Automatlarm utan brandtillbud 

I Gullspångs kommun inkommer i snitt 27,8 automatlarm utan brandtillbud per år till 
räddningsjtänsten, vilket i princip motsvarar medelvärdet för de jämförda kommunerna på 28,3. Om 
antalet kommuninvånare beaktas så inkommer i snitt 5,3 automatlarm utan brandtillbud per 1000 
invånare och år. Detta motsvarar i princip medelvärdet på 5,6 för de jämförbara kommunerna. 

 
Diagram 324. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. 
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Diagram 325. Automatlarm utan brandtillbud, antal insatser per år och 1000 invånare 2012-2017, för Gullspångs kommun och 

jämförda kommuner. [16] 

5.7.3 Responstid för räddningstjänst 

Medianresponstiden för räddningstjänsten i Gullspångs kommun är 13,5 minuter. Detta är 1 minut 
och 10 sekunder under medelvärdet för de jämförda kommunerna. Larmbehandlingstiden är 2,6 
minuter vilket är ca 1 minut längre än medeltiden för de jämförda kommunerna. Gullspång har 
tillsammans med Essunga de längsta larmbehandlingstiderna.  

 
Diagram 326. Responstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. [9] 
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Diagram 327. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid under 2018, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. 

[9] 

5.7.4 Kostnad för olyckor i kommunen 

I Gullspångs kommun uppgick 2017 samhällets kostnader för olyckor till 10 800 kr per 
kommuninvånare. Detta är ca 1 000 kr högre än medelvärdet för jämförda kommuner. 

 
Diagram 328. Kostnad för olyckor i kommunen, per kommuninvånare under 2017, för Gullspångs kommun och jämförda 

kommuner. [9] 
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Gullspångs kommun har högst kostnad för räddningstjänst per kommuninvånare bland de jämförda 
kommunerna, 1 441 kr per kommuninvånare vilket är 280 kr högre än medelvärdet på 1 161 kr. 
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Diagram 329. Kommunens kostnad för räddningstjänst, per kommuninvånare under 2017, för Gullspångs kommun och jämförda 

kommuner. [9] 

5.7.6 Dödsolyckor i trafiken 

I Gullspångs kommun inträffar i snitt 0,33 trafikolyckor med dödlig utgång per år. Detta är samma 
som medeltalet för jämförda kommuner. Om antalet kommuninvånare beaktas så inträffar i snitt 0,06 
dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare och år. Även detta är samma som medelvärdet för de 
jämförbara kommunerna. Variationen mellan de olika kommunerna är stor. Medelvärdet för 
jämförda kommuner förskjuts något uppåt av det höga resultatet för Skinnskattebergs kommun. 

 
Diagram 330. Antal dödsolyckor i trafiken per år, 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner [17] 
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Diagram 331. Antal dödsolyckor i trafiken per år och 1000 invånare, 2012-2017, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner 

[17] 

5.7.7 Brand i byggnad 

Nedan redovisas mer detaljerad statistik för de larm som rör brand i byggnad. 

5.7.7.1 Omfattning av brand i byggnad 

Omfattningen vid räddningstjänstens ankomst samt slutlig omfattning av bränder redovisas nedan, 
tillsammans med motsvarande medelvärden för jämförda kommuner. För att underlätta jämförelsen 
har insatser där uppgifterna saknas eller klassats som ”inte tillämpbar” inte redovisats i diagrammen. 
Detta innebär att andelen som redovisas av diagrammen är andelen av alla insatser vid brand i 
byggnad där omfattningen av branden har kunnat beskrivas. 

Den andel av bränderna som har slocknat vid räddningstjänstens ankomst finns enbart redovisad vid 
ankomst, på grund av att samma bränder i slutlig omfattning har angetts med den faktiska 
omfattningen som branden hade innan den släcktes eller självslocknade. 

Fördelningen av bränders omfattning vid ankomst skiljer sig marginellt jämfört med medelvärdet för 
de jämförda kommunerna. I Gullspångs kommun är bränderna marginellt större vid framkomst. 
Endast ett fåtal procentenheter skiljer där andelen bränder som slocknat vid framkomst skiljer sig 
mest med 7 procentenheter mindre för Gullspångs kommun. Andelen bränder som pågår i flera 
brandceller är 4 procentenheter större i Gullspång. 

Den slutliga omfattningen skiljer något från de jämförda kommunerna. Andelen bränder där den 
slutgiltiga omfattningen enbart omfattar det objekt som först antändes är 7 procentenheter större än 
för jämförda kommuner medan andelen där den slutgiltiga omfattningen var utrymmet där branden 
startade är 10 procentenheter mindre.   
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Diagram 332. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

Gullspångs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 333. Omfattning vid ankomst, brand i byggnad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 334. Slutlig omfattning, brand i byggnad, Gullspångs 

kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 335. Slutlig omfattning, brand i byggnad, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

 

5.7.7.2 Brand i olika verksamheter 

I Gullspångs kommun rör hälften av larmen om brand i byggnad bostäder, detta är 15 procentenheter 
mindre än för jämförda kommuner. Andelen larm i allmän verksamhet är 5 procentenheter lägre. 
Istället har Gullspångs kommun 21 procentenheter fler bränder i industri än jämförda kommuner.  
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Diagram 336. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

Gullspångs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 337. Brand i byggnad, fördelning på verksamhetstyp, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.7.7.3 Brand i bostäder 

Nedan redovisas statistik för den andel av alla bränder i byggnader som sker i bostäder. 

5.7.7.3.1 Bostadstyp 
I Gullspångs kommun inträffar den största delen av bostadsbränderna (63 %) i villor. 14 % inträffar 
i rad-, par- eller kedjehus, vilket skiljer sig markant från de jämförda kommunerna där enbart 4 % av 
bränderna inträffar i denna typ av byggnation. I de jämförda kommunerna är bränder i flerbostadshus 
vanligare, med 16 % jämfört med 5 % i Gullspång. 
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Diagram 338. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

Gullspångs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 339. Brand i bostäder, fördelning på typ av bostad, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.7.7.3.2 Omfattning vid ankomst vid brand i bostad 
Fördelningen av bränders omfattning i bostäder vid ankomst skiljer sig något jämfört med 
medelvärdet för de jämförda kommunerna. I Gullspångs kommun är andelen bränder som har 
slocknat vid ankomst 10 procentenheter lägre, däremot är andelen bränder som enbart omfattar 
startföremålet, 19 procentenheter högre än i de jämförda kommunerna. Andelen bränder som 
omfattar startutrymmet eller startbrandcellen är 11 procentenheter lägre än jämförbara kommuner. 

 
Diagram 340. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

Gullspångs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 341. Brand i bostäder, omfattning vid ankomst, 

medelvärde jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 
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kommun 45 %, vilket är 11 procentenheter högre än medel för jämförda kommuner. Noterbart är att 
inga bränder har släckts då de nått flera utrymmen i samma brandcell eftersom motsvarande slutslig 
omfattning är noll. 

 
Diagram 342. Brand i bostäder, slutlig omfattning, 

Guppslpångs kommun, 2012-2017. [16] 

 
Diagram 343. Brand i bostäder, slutlig omfattning, medelvärde 

jämförda kommuner, 2012-2017. [16] 

5.7.7.3.4 Händelser över tid 
Bränder i bostäder i Gullspångs kommun varierar relativt mycket under året där december-januari, 
maj-juni och augusti-september är de månader där bostadsbränder sker oftare. Dessa månader, 
förutom december, ligger även över medelvärdet för jämförda kommuner.  

 
Diagram 344. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och månad i Gullspångs kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 
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veckan följer inte medelvärdet för övriga kommuner där antalet bränder sjunker på söndagar och 
måndagar. 

 
Diagram 345. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och veckodag i Gullspångs kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 

Bränder i bostäder i Gullspångs kommun inträffar främst dagtid mellan 08-20, där intervallet 16-20 
är överlägset vanligast och dubbelt så frekvent som medelvärdet. Värdena överstiger medelvärdet 
för övriga kommuner i alla tidsintervall utom 04-08 och 20-24.  

 
Diagram 346. Brand i bostäder, antal insatser per 1000 invånare och tid på dygnet i Gullspångs kommun och jämförda kommuner, 

2012-2017. [16] 
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Diagram 347. Antal dödsbränder per år 2012-2015, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. [16] 

  
Diagram 348. Antal döda i bränder per år 2012-2015, för Gullspångs kommun och jämförda kommuner. [16] 
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6 Omvärldsbevakning  

I detta kapitlet ges en bild av olika nyare förutsättningar som identifierats vid granskning av de 
kommuner som ingår i aktuell analys. Andra intressanta aspekter som finns eller diskuteras runt om 
i landet beskrivs också.  

I aktuellt kapitel beskrivs inte den traditionella uppbyggnaden av operativa räddningstjänststyrkor, 
ex. bemanning 1 styrkeledare och 5 brandmän dygnet runt på samma brandstation. Det görs inte 
heller någon värdering av de olika identifierade förutsättningarna eller någon värdering jämfört med 
traditonell uppbyggnad av styrkor.   

6.1 Jämförbara kommuner 

Bland förbundets jämförbara kommuner ser organisationen för utryckning och skadeavhjälpande 
verksamhet olika ut. Flera kommuner har frångått det som kan ses som en traditionell 
utryckningsorganisation och gjort olika lokala anpassningar. Anledningarna till de förändringar som 
gjorts är många och varierar från kommun till kommun. En viktig anledning, som är återkommande 
i många kommuner, är att korta insatstiderna med syfte att nå den hjälpsökande snabbare och på så 
sätt ha möjlighet att bryta skadeutvecklingen i ett tidigare skede. Det finns även andra aspekter på 
organisationsförändringarna som gjorts så som ekonomi, rekryteringsmöjligheter, förändringar i 
riskbild mm. Nedan följer en kort beskrivning av olika begrepp och funktioner som idag används 
som delar av utryckningsorganiationerna bland förbundets jämförbara kommuner samt övriga 
kommuner i landet.      

6.2 Första insatsperson, FIP 

FIP består ofta av en deltidsmedarbetare med ett eget mindre utryckningsfordon som responderar på 
larm från den position hen befinner sig. En FIP tar sig alltså inte till brandstationen vid larm utan 
åker direkt mot skadeplatsen. FIP-personen kan vara antingen brandman eller befäl. 
Anspänningstiden är normalt 90 sekunder från larm till att hen sitter i bilen och påbörjar framkörning 
mot skadeplats. Det finns även exempel på FIP som en del i en heltidsorganisation. 

FIP-fordonet är utrustat med räddningsmateriel som kan hanteras av en person med syfte att bryta 
skadeutvecklingen i ett tidigt skede. Detta kan exempelvis vara handbrandsläckare, 
sjukvårdsutrustning, defibrillator, avspärrningsutrustning för väg, utrustning för vattenlivräddning 
mm.  

FIP finns idag på 267 brandstationer i Sverige.     

6.3 Civil insatsperson, CIP 

En civil insatsperson larmas vid vissa utvalda händelsetyper i ett förbestämt larmområde. En CIP 
medverkar vid en räddningsinsats helt friviligt och utan ersättning men det finns även möjlighet att 
ersätta en person som medverkat vid larm. Ofta har personen fått grundläggande utbildning av den 
lokala räddningstjänsten. Syftet med CIP är att kunna bryta skadeutvecklingen i ett tidigt skede, innan 
räddningstjänsten eller annan blåljusmyndighet anländer till platsen. I de fall en CIP är först på plats 
ökar möjligheten att släcka en brand eller att rädda liv vid exempelvis hjärtstopp.  

6.4 Differentierade styrkor 

Då bemanningen och organisationen för den utryckande verksamheten varierar beroende på tid på 
dygnet kallas det för differentierade styrkor. Detta kan innebära att det finns heltidspersonal knuten 
till en brandstation under kontorstid och att samma station är bemannad med deltidspersonal under 
övrig tid. Syftet med denna typ av organisation är att ha en bättre förmåga då riskbilden är som störst 
under dygnet. Det kan även innebära att insatspersonalen som tillhör en och samma grupp kan 
befinna sig på olika platser och åka i olika fordon till en skadeplats.   



 

187 

6.5 Styrkeuppbyggnad på skadeplats 

Styrkeuppbyggnad på skadeplats kan ses som en modell på organisation för den skadeavhjälpande 
operativa organisationen. Det innebär att både personal och fordon kan befinna sig på olika 
geografiska patser för att vid larm samlas på skadeplats och där ingå i en och samma grupp. 
Exempelvis krävs en styrka på ett befäl och fyra brandmän för att genomföra en rökdykning enligt 
AFS 2007:7. Istället för att alla 5 personer i denna styrka befinner sig på samma plats och åker till 
skadeplatsen gemensamt kan de i stället komma 2 personer från en plats och 3 från en annan plats 
för att mötas på skadeplats och där utgöra den grupp som krävs för rökdykarinsatsen. Denna typ av 
organisation möjliggör en ökad flexibilitet och variation i larmplaner samt placering av resurser över 
den geografiska ytan.  

6.6 Kombinerad hel- och deltid 

Att ha både hel- och deltidspersonal tillhörande samma grupp är ett sätt att uppnå en bemanning på 
ett befäl och fyra brandmän på en station där heltidspersonalen själva utgör ett färre antal. Med denna 
bemanning finns samma flexibilitet i att utforma larmplaner och utryckande organisation som flera 
av ovanstående rubriker.  

6.7 Samverkan 

Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet och har historiskt i stor utsträckning endast verkat 
och agerat lokalt inom det egna geografiska området. Detta har inneburit en begränsning i både 
resurser och kompetens som är tillgängliga för insatser för en lokal organisation.  

Det många räddningstjänster har gjort är att, genom samverkan av olika slag, skapat förutsättningar 
för att kunna använda andra organisationers resurser och kompetens då behov uppstår. Exempel på 
detta är: 

 Avtal med närliggande räddningsjtänster att larma deras resurser för att de ligger närmare, 
och därmed är snabbare, till vissa geografiska områden.  

 Gemensamma ledningscentraler. 
 Gemensamma funktioner för insatsledning och strategisk ledning. 
 Gemensamma enheter med specialutrustning eller specialkompetens. 
 Gemensam övningsverksamhet. 

Effekten av samverkan blir att räddningstjänsten snarare agerar utifrån ett regionalt och inte enbart 
utifrån ett lokalt perspektiv. Detta ger möjligheter att öka tillgängliga resurser vid större händelser 
och att hitta sätt att effektivisera den skadeavhjälpande verksamheten på.  

6.8 Möta hela hjälpbehovet 

Flertalet räddningstjänstorganisationer har valt att ha personal och kompetens för att möta en större 
del av det hjälpbehov som kan uppstå inför, under och efter olika typer av olyckor och nödlägen. Hos 
dessa organisationer utförs fler uppgifter än det som utgör lägsta nivån utifrån lag om skydd mot 
olyckor. Det kan handla om att räddningstjänstens personal ingår i kommunens POSOM-
organisation, att man agerar utifrån hälso- och sjukvårdslagen vid fallolyckor eller psykisk ohälsa 
mm. Denna typ av organisation syftar till att sätta behovet hos 3:e man först för att, på bästa möjliga 
och snabbaste sätt, ge den hjälp som behövs utan att begränsas av vilken huvudman ansvaret ligger 
på enligt olika lagstiftningar.      
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras förbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg och respektive 
medlemskommun utifrån den data som presenterats tidigare i rapporten. Analysen syftar till att utreda 
om kommuninvånarna i respektive kommun ges ett likvärdigt skydd mot olyckor ur ett nationellt 
perspektiv. 

7.1 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

I förbundets medlemskommuner bor ca 120 000 invånare fördelade på sju kommuner och en yta på 
ca 3 000 kvadratkilometer. Skövde kommun är den största kommunen sett till både invånarantal och 
landareal. Den kommun med lägst invånarantal är Gullspångs kommun och minst landareal har Tibro 
kommun. Vid jämförelse av samtliga sju kommuner är det Skövde som har högst antal invånare per 
kvadratkilometer på 82 stycken, medan Töreboda, Gullspång och Karlsborg har det lägsta värdet på 
17. Detta innebär att persontätheten är nästan fem gånger högre i Skövde. Folkmängden i förbundet 
har ökat med 4 % under 2012-2017. Största ökningen har gjorts i Skövde kommun med 5 % och den 
minsta i Gullspångs kommun med 1 %. 

I förbundets medlemskommuner bor 61 % av invånarna i småhus och 39 % i flerbostadshus. 
Gullspångs kommun har högsta andelen boende i småhus på 74 %, medan Skövde kommun har den 
högsta andelen boende i flerbostadshus på 57 %.  

7.1.1 Antal räddningsinsatser 

Skövde kommun står för nästan hälften av alla insatser i förbundet följt av Mariestad som står för en 
fjärdedel. Övriga insatser är jämnt fördelade på övriga kommuner. Denna fördelning har varit relativt 
oförändrad under den studerade perioden, med undantag för Gullspångs kommun vars insatser ökade 
kraftigt från 59 till 127 mellan 2014 och 2015.  

Bland de frekventa händelserna brand i byggnad, brand i annat än byggnad, trafikolycka, 
sjukvårdslarm och automatlarm utgörs hälften av automatlarm. Näst vanligast förekommande är 
trafikolycka, medan övriga händelsetyper är relativt jämnt fördelade. I Skövde är 62 % av larmen 
automatlarm utan brandtillbud, vilket är klart högsta andelen bland förbundets kommuner. Här spelar 
antalet automatlarmade verksamheter in.  

Sett till antal per 1000 invånare så är andelen trafikolyckor och andelen brand i byggnad störst i 
Gullspångs kommun och andelen brand i annat än byggnad är störst i Karlsborgs kommun bland 
förbundets kommuner. Andelen sjukvårdslarm bland kommuner inom förbundet är störst i Hjo 
kommun. 

Sett till antal insatser per 1000 invånare och år gällande brand i byggnad är värdet för Gullspångs 
kommun dubbelt så högt som jämfört med riket. Värdet är även nästan dubbelt så högt som för 
samtliga övriga medlemskommuner i förbundet. Flest bränder sker i juni och december i Gullspång 
där kommunen sticker ut jämfört med övriga medlemskommuner. 

För antal insatser gällande brand i annat än byggnad per 1000 invånare och år är det Gullspång, 
Töreboda och Karlsborg som ligger högst i förbundet och även över medel för riket. Generellt sker 
fler bränder sommartid och på kvällstid. 

Antal insatser gällande trafikolycka per 1000 invånare och år är högst i Gullspång, där värdet är 
dubbelt så högt som för övriga kommuner i förbundet med undantag för Mariestad, där värdet ligger 
över medel. Medelvärdet för förbundet kommuner ligger under medelvärdet för riket.  

Antalet akuta sjukvårdslarm som sker i förbundets medlemskommuner är hälften så många som i 
övriga riket. Flest i förbundet sker i Gullspång och minst i Skövde. I Hjo ses en tydlig ökning i augusti 
månad, en ökning som inte ses i övriga kommuner.  
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Fyra av förbundets kommuner, Skövde, Mariestad, Gullspång och Töreboda, ligger över medel för 
riket i antal automatlarm per 1000 invånare och år. Lägst ligger Hjo kommun. I riket ses en kraftig 
ökning under sommaren, denna ökning ses inte i förbundet.  

7.1.2 Responstid 

Den sammanlagda responstiden i förbundet ligger under medeltiden för riket. Karlsborg och Hjo är 
de kommuner som har längst responstid i förbundet och även de två kommuner som ligger över 
medelvärdet för riket. För Hjo är det främst akut sjukvårdslarm som sticker ut och som höjer tiden 
för kommunen. Karlsborg ligger högt på samtliga händelser, men något lägre på sjukvårdslarm 
medan den längsta tiden är vid brand i skog och mark. 

Vid en jämförelse från en annan källa, Kolada, ligger dock Karlsborg och Tibro över medelvärdet. 
För Tibro är det händelsen brand i skog och mark som ligger högt och som därmed påverkar 
medelvärdet för kommunen.  

Larmbehandlingstiden inom förbundets kommuner är längst i Gullspångs kommun med 2,6 minuter 
att jämföra med den kortaste i Tibro och Karlsborg på 1,5 minuter. Eftersom både Karlsborg och 
Tibro är två av kommunerna med längst responstider innebär detta att det inte är 
larmbehandlingstiderna som bidrar till de långa responstiderna.  

7.1.3 Kostnader 

Kostnader för olyckor per 1000 invånare ligger för de flesta kommuner i förbundet under 
medelvärdet för respektive jämförd kommungrupp, med undantag Gullspång och Mariestad. 
Gullspång har även det högsta värdet inom förbundets kommuner, följt av Mariestad. Lägst kostnad 
inom förbundet har Skövde kommun.  

Kostnader för räddningstjänst per 1000 invånare ligger alla under medel för respektive jämförd 
kommungrupp med undantag för Gullspångs kommun. Flera av kommunerna ligger dessutom lägst 
i sina kommunjämförelser. Även bland förbundets kommuner ligger Gullspång klart högst följt av 
Mariestad. Lägst kostnad inom förbundet har Tibro följt av Skövde.  

7.1.4 Dödsolyckor i trafiken 

Antalet dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare är generellt sett lågt i förbundet. Mariestad och 
Karlsborg är de som ligger över medel i respektive jämförd kommungrupp. De har även högst värden 
inom förbundet, där Mariestad är högst. Lägst antal dödsolyckor i trafiken per 1000 invånare i 
förbundets kommuner har Töreboda och Hjo.  

7.1.5 Brand i byggnad 

Bland förbundets kommuner sker flest antal brand i byggnad i Skövde och därefter i Mariestad. 
Antalet brand i byggnad som sker i Skövde kommun utgör en tredjedel av det totala antalet som sker 
i hela förbundet.  

Sett till antalet brand i byggnad per 1000 invånare sticker Gullspångs kommun ut kraftigt där det 
sker dubbelt så många bränder än de kommuner med näst flest, vilka är Mariestad och Töreboda. I 
Skövde kommun sker minst antal brand i byggnad per 1000 invånare bland förbundets kommuner.  

Det finns en svag trend utifrån vilken månad på året bränderna sker, sett till hela förbundet. Generellt 
sker en ökning under januari, juni och december. Gullspångs kommun sticker ut mest i antal bränder 
per 1000 invånare under sommar- och vintermånaderna där antalet är det dubbla jämfört med 
förbundets medelvärde.  

Sett till vilken veckodag bränderna sker finns ingen trend utan bränderna sker jämnt fördelat över 
hela veckan. Däremot finns en tydlig trend vad gäller vilken tid på dygnet bränderna sker. Mellan 
klockan 12 och 20 sker dubbelt så många bränder som mellan klockan 00 och 08.   
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7.1.6 Brand i bostad 

Den bostadskategori det är vanligast att det brinner i, inom förbundet, är villor. Här sker bränderna 
mer än dubbelt så ofta som i någon annan bostadskategori. De kommuner som sticker ut mest är 
Gullspång, Töreboda och Hjo där det brinner mer än fyra gånger så ofta i en villa som i någon annan 
kategori. I Skövde och Mariestad sker ungefär hälften av alla bränder i bostäder i villor och en 
femtedel i flerbostadshus.  

Sett till omfattning av en brand i bostad vid räddningstjänstens ankomst är det vanligast att branden 
ej pågick, vilket är fallet vid en tredjedel av bränderna. Vid resterande bränder är omfattningen jämnt 
fördelad mellan att pågå i startobjektet, i startutrymmet samt i flera utrymmen i samma brandcell. 
Det är väldigt ovanligt att branden pågår i flera brandceller vid ankomst. 

Den slutgiltiga omfattningen är i ca en fjärdedel av bränderna i flera brandceller. Detta innebär att ca 
en fjärdedel av alla brand i bostad går från att endast omfatta en brandcell till flera brandceller efter 
att räddningstjänsten kommit till platsen. 

Sett till när brand i bostad sker så är det vanligast i januari och december. Under dessa månader sker 
det dubbla antalet bränder jämfört med maj och augusti, då antalet är som lägst.  

Den veckodag som är vanligast att brand i bostad sker är lördag. Då sker ca 50% fler bränder än för 
övriga dagar inom förbundet.   

Den tid på dygnet då det oftast brinner är eftermiddag och kväll. Efter midnatt och fram till lunch 
sker endast en liten andel av alla brand i bostad.       

7.2 Skövde kommun 

Nedan analyseras skyddet mot olyckor i Skövde kommun utifrån kommunens förutsättningar och 
statistik från den nationella jämförelsen. 

7.2.1 Kommunens förutsättningar 

I Skövde kommun bor ca 55 000 invånare fördelade på tio tätorter och en yta på 674 
kvadratkilometer. Skövde har ett högre invånarantal än jämförda kommuner och betydligt mindre 
landareal. Detta gör att persontätheten är nästan tre gånger så hög som hos övriga kommuner i den 
nationella jämförelsen. 

Ca 86 % av invånarna i Skövde bor i någon av kommunens tio tätorter. Av invånarna bor ca 68 % i 
största tätorten Skövde, följt av ca 7 % i Skultorp och ca 3 % i Stöpen. Cirka 18 % av invånarna bor 
i någon av tätorterna borträknat Skövde. 

I Skövde kommun utgörs 57 % av alla bostäder av flerbostadshus och 43 % av småhus. Även här 
skiljer sig Skövde från övriga kommuner i jämförelsen, där de flesta kommunerna har ett omvänt 
förhållande, med större andel småhusbebyggelse. 

7.2.2 Antal räddningsinsatser 

Skövde kommun har totalt sett färre olyckor, som räddningstjänsten larmas till, än övriga kommuner 
i jämförelsen. Merparten av de frekventa händelserna i Skövde ligger under medel för jämförda 
kommuner, oavsett om jämförelsen sker för totalt antal händelser eller antal händelser per 1000 
invånare. För antalet bränder i byggnad per 1000 invånare har Skövde det lägsta värdet av samtliga 
jämförda kommuner. 

Den enda händelsetypen som ligger över medelvärdet för jämförda kommuner är automatlarm utan 
brandtillbud. Antalet automatlarm utan brandtillbud är i Skövde nästan dubbelt så många som medel 
för jämförda kommuner. 
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7.2.3 Responstid 

Skövde kommun har, ur ett nationellt perspektiv, relativt låga responstider vid räddningsinsatser. 
Skövde har tillsammans med ytterligare en kommun lägst medianresponstid och även 
larmbehandlingstiden för Skövde understiger medelvärdet för jämförda kommuner. 

7.2.4 Kostnader 

Skövde kommun har låga kostnader för såväl olyckor som för räddningstjänsten. Samhällets 
kostnader för olyckor i Skövde kommun är något lägre än medelvärdet för jämförda kommuner. 
Kommunens kostnad för räddningstjänsten är ca två tredjedelar av medelkostnaden för de jämförda 
kommunerna och kostnaden per kommuninvånare är lägst i jämförelsen. 

7.2.5 Dödsolyckor i trafiken 

Antalet dödsolyckor i trafiken i Skövde är relativt få och ligger långt under medelvärdet för jämförda 
kommuner. I Skövde sker i snitt en dödsolycka i trafiken per år, vilket kan jämföras med medelvärdet 
på 2,4 för jämförda kommuner. 

7.2.6 Brand i byggnad 

I Skövde sker relativt få bränder i byggnad, men brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst 
skiljer sig från den nationella jämförelsen. Jämfört med övriga kommuner har färre bränder slocknat 
eller släckts vid räddningstjänstens ankomst och fler bränder har spridit sig inom startutrymmet. 
Därmed har fler bränder nått en större omfattning vid räddningstjänstens ankomst jämfört med övriga 
kommuner, men trots detta är den slutliga omfattningen av branden likvärdig. 

Var det brinner någonstans skiljer sig mellan Skövde och jämförda kommuner. I Skövde sker en 
mindre andel av bränderna i bostäder. Istället sker en större andel av bränderna i allmän verksamhet 
och industrier. 

7.2.7 Brand i bostad 

För bränder i bostäder är det också skillnader mellan Skövde och jämförda kommuner. Andelen 
bränder i flerbostadshus och villor är mindre i Skövde än jämförda kommuner. Samtidigt är andelen 
bränder i rad-, par- eller kedjehus och bränder i övriga byggnader inklusive åldringsvård betydligt 
högre i Skövde än jämförda kommuner.  

Sett till statistiken för bostäder så utgörs en majoritet av bostäderna i Skövde av flerbostadshus. I 
denna statistik tillförs dock även rad-, par- eller kedjehus och övriga boenden till kategorin 
flerbostadshus. Sammantaget kan det då konstateras att något fler bränder sker i boenden som utgör 
flerbostadshus, vilket överensstämmer med bostadsfördelningen inom Skövde kommun. 

Omfattningen av bränderna i bostäder skiljer sig på samma sätt, som för brand i byggnad, mot 
jämförda kommuner. Omfattningen är generellt sett något större vid ankomst, men den slutliga 
omfattningen är likvärdig. 

Andelen bränder i bostäder per månad, veckodag och tid på dygnet ligger samtliga under medelvärdet 
för jämförda kommuner. Det inträffar flest bränder i bostäder i Skövde under juni-juli och november-
januari. Bränderna är relativt jämnt fördelade över veckan men under dagen inträffar flest bränder 
mellan klockan 12 och 20. 

Antalet dödsbränder är lågt i Skövde då det i snitt sker en dödsbrand vart fjärde år, att jämföra med 
medelvärdet 2,4 dödsbränder på fyra år för jämförda kommuner. 

7.2.8 Operativ förmåga 

Vid jämförelse av den operativa förmågan i Skövde, dvs. antalet tillgängliga hel- och 
deltidsbrandmän och styrkeledare i kommunen, per 1 000 invånare ligger Skövde lägst bland 
jämförda kommuner och antalet når inte upp till hälften av medelvärdet för jämförda kommuner. 
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7.3 Mariestads kommun 

Nedan analyseras skyddet mot olyckor i Mariestads kommun utifrån kommunens förutsättningar och 
statistik från den nationella jämförelsen. 

7.3.1 Kommunens förutsättningar 

I Mariestads kommun bor ca 24 500 invånare fördelade på fem tätorter och en yta på 602 
kvadratkilometer. Mariestad har ett lägre invånarantal än jämförda kommuner. Detta påverkas delvis 
av att Mariestad inte har jämförts med fem mindre kommuner och fem större kommuner ur 
befolkningssynpunkt. Detta då det endast fanns två kommuner som var mindre än Mariestad i samma 
kommungruppsindelning. Landarealen är betydligt mindre än snittet för de jämförda kommunerna, 
ca en femtedel av medelvärdet. Sammantaget bli därför befolkningstätheten likvärdig med övriga 
kommuner. 

Ca 77 % av invånarna i Mariestad bor i någon av kommunens fem tätorter. Av invånarna bor ca 69 
% i Mariestad, följt av ca 4 % i näst största tätorten, Ullervad. Cirka 10 % av invånarna bor i någon 
av tätorterna borträknat Mariestad. 

I Mariestads kommun utgörs 54 % av alla bostäder av småhus och resterande 46 % av flerbostadshus, 
vilket generellt överensstämmer med fördelningen i de jämförda kommunerna. 

7.3.2 Antal räddningsinsatser 

Antalet räddningsinsatser i Mariestads kommun motsvarar generellt medelvärdet för de jämförda 
kommunerna. Samtliga frekventa händelser i Mariestad ligger på samma antal eller färre än för 
jämförda kommuner. Om hänsyn tas till antal kommuninvånare, dvs. antal frekventa händelser per 
1 000 invånare, ligger endast antalet bränder i byggnad något över medel för jämförda kommuner. 

7.3.3 Responstid 

Responstiden i Mariestads kommun är högre än medelvärdet för de jämförda kommunerna. 
Tillsammans med en annan jämförd kommun har Mariestad den längsta responstiden bland de 
jämförda kommunerna. Larmbehandlingstiden i Mariestad överensstämmer med medelvärdet för 
övriga kommuner.  

7.3.4 Kostnader 

Samhällets kostnader för olyckor som inträffar i Mariestads kommun är högre än medelkostnaden. 
Kostnaden för olyckor är näst högst bland de jämförda kommunerna. Kommunens kostnad för 
räddningstjänst per kommuninvånare ligger dock under medelvärdet. 

7.3.5 Dödsolyckor i trafiken 

I Mariestads kommun sker betydligt fler dödsolyckor i trafiken, jämfört med övriga kommuner. 
Antalet dödsolyckor i trafiken i Mariestad är störst bland jämförda kommuner både vid jämförelse 
av antalet och antalet per 1 000 invånare. I snitt sker tre gånger så många dödsolyckor per år jämfört 
med övriga kommuner, sett per 1000 invånare blir den siffran fyra gånger så stor. 

Det faktum att så många dödsolyckor inträffar i Mariestads kommun, trots att antalet trafikolyckor 
understiger medel i jämförda kommuner, visar att de trafikolyckor som inträffar i regel är mer 
allvarliga än i övriga kommuner. 

7.3.6 Brand i byggnad 

I Mariestad sker något fler bränder i byggnad, sett per 1000 invånare, än i de jämförda kommunerna. 
De bränder som inträffar har likvärdig omfattning och slutlig omfattning som jämförda kommuner. 
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Var bränder inträffar skiljer sig mellan Mariestad och jämförda kommuner. I Mariestad sker en 
mindre andel av bränder i byggnader, i bostäder och i allmän verksamhet än för jämförda kommuner. 
Samtidigt sker en betydligt större andel av bränderna i industrier, vilket kan behöva utredas vidare. 

7.3.7 Brand i bostad 

Av alla bränder i bostäder skiljer sig fördelningen jämfört med övriga kommuner. Andelen bränder 
i flerbostadshus är 25 procentenheter lägre i Mariestad än i jämförda kommuner. Samtidigt är andelen 
bränder i rad-, par- eller kedjehus 20 procentenheter högre. Även bränder i villor och bränder i övriga 
byggnader, inklusive åldringsvård, är något mer vanligt förekommande i Mariestad än i jämförda 
kommuner. 

Bränder i bostäder har slocknat eller blivit släckta före räddningstjänstens framkomst i 44 % av fallen, 
vilket överensstämmer med övriga jämförda kommuner. Både omfattningen vid ankomst och den 
slutliga omfattningen överensstämmer överlag relativt väl med medeltalen för övriga kommuner. 
Fler bränder släcks i startföremålet i Mariestad och färre bränder släcks efter att de spridits från 
startutrymmet, men innan spridning till annan brandcell. 

Bränder i bostäder i Mariestads kommun inträffar oftast i januari, april, oktober och december. De 
flesta av dessa bränder inträffar på måndagar, med en viss förhöjd förekomst på tisdagar och på 
helger, oftast dag- eller kvällstid mellan 08-20. 

Det inträffar relativt många dödsbränder i Mariestads kommun, jämfört med övriga kommuner. 
Antalet dödsbränder per år är, tillsammans med en annan kommun, högst i bland jämförda 
kommuner. I Mariestad sker i snitt tre dödsbränder på fyra år, att jämföra med medel på en dödsbrand 
vart tredje år. Även antalet omkomna per 1000 invånare överstiger medelvärdet med det dubbla. 

7.3.8 Operativ förmåga 

Antalet hel- och deltidsbrandmän och styrkeledare är likvärdigt med jämförda kommuner. Antal 
deltidsbrandmän varierar kraftigt i den jämföra kommungruppen, men Mariestad ligger bland de 
lägsta. Sett till antalet, hel- och deltidsbrandmän och styrkeledare, per 1000 invånare ligger Mariestad 
strax under medel.  

7.4 Hjo kommun 

Nedan analyseras skyddet mot olyckor i Hjo kommun utifrån kommunens förutsättningar och 
statistik från den nationella jämförelsen. 

7.4.1 Kommunens förutsättningar 

Hjo kommun har en befolkning på cirka 9 100 invånare och en yta på 300 kvadratkilometer. 
Invånarantalet överstiger medelvärdet och landarealen understiger, vilket gör att Hjo ligger över 
medel för jämförda kommuner i invånare per kvadratkilometer.  

Ca 70 % av invånarna i Hjo bor i någon av kommunens två tätorter. Av invånarna bor 68 % i Hjo 
och 2 % i Korsberga. 

I kommunen utgörs 33 % av alla bostäder av flerbostadshus och 67 % av småhus, vilket är likvärdigt 
med jämförda kommuner. 

7.4.2 Antal räddningsinsatser 

De frekventa händelserna i Hjo ligger samtliga under medel för jämförda kommuner oavsett om 
jämförelsen sker för antal händelser eller antal händelser per 1 000 invånare. Brand i byggnad och 
brand i annat än byggnad uppgår till ungefär hälften av medelvärdet för jämförda kommuner. 
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7.4.3 Responstid 

Hjo kommun har, sett ur ett nationellt perspektiv, relativt låga responstider vid räddningsinsatser. 
Larmbehandlingstiden för Hjo överstiger dock medelvärdet för jämförda kommuner med cirka 24 
sekunder.  

7.4.4 Kostnader 

Hjo kommun har låga kostnader för såväl olyckor, som för räddningstjänsten. Kostnader för olyckor 
i Hjo är cirka 2 000 kr lägre per kommuninvånare än medelvärdet för jämförda kommuner. 
Kommunens kostnad för räddningstjänsten är näst lägst bland jämförda kommuner. 

7.4.5 Dödsolyckor i trafiken 

Antalet dödsolyckor i trafiken i Hjo är generellt få och ligger under medelvärdet för jämförda 
kommuner. I snitt inträffar en dödsolycka vart tredje år. 

7.4.6 Brand i byggnad 

Var det brinner någonstans skiljer sig mellan Hjo och jämförda kommuner, främst i att färre bränder 
sker i industrier och allmän verksamhet. Fler bränder sker istället i övrig verksamhet. 

I Hjo kommun är andelen bränder som har slocknat vid ankomst, eller som är begränsade till 
startföremålet, 16 procentenheter lägre än i de jämförda kommunerna. Andelen bränder som omfattar 
startutrymmet, eller som omfattar flera utrymmen i samma brandcell är 22 procentenheter högre än 
jämförbara kommuner. Inga bränder har vid ankomst spridits till annan brandcell. Detta innebär att 
fler bränder har spridits vidare inom startbrandcellen, men är kvar i samma brandcell som branden 
startade i, vid framkomst. 

Den slutliga omfattningen av bränder i byggnad har i större utsträckning spridit sig till fler utrymmen 
i startbrandcellen eller till fler brandceller medan andelen som släckts i startutrymmet är färre. Detta 
innebär att den slutliga omfattningen är större än för jämförda kommuner. Totalt har en tredjedel av 
bränderna spridits till annan brandcell när räddningstjänsten avslutats, trots att ingen brand haft denna 
omfattning vid ankomst. 

7.4.7 Brand i bostad 

Var bränder i bostäder inträffar skiljer sig i Hjo jämfört med övriga kommuner. Av alla bränder i 
bostäder sker 97 % av bränderna i småhus, att jämföra med 66 % för jämförda kommuner. Andelen 
bränder i flerbostadshus är 20 procentenheter lägre i Hjo än jämförda kommuner. Detta trots att Hjo 
har en likvärdig fördelning mellan de två boendetyperna som jämförda kommuner. 

Även vid brand i bostad är andelen bränder som har slocknat vid ankomst, eller som är begränsade 
till startföremålet, lägre än i de jämförda kommunerna. Andelen som spridit sig till startutrymmet är 
högre och andelen som spridit sig till flera utrymmen i samma brandcell är 17 procentenheter högre 
än i jämförda kommuner. Vid den slutliga omfattningen är det en större andel av bränderna som 
spridit sig till fler brandceller och fler utrymmen i samma brandcell.  

I januari och mars sker flest bränder i bostäder i Hjo. Det sker något fler bränder på tisdagar, onsdagar 
och lördagar. Bränderna är relativt jämnt fördelade över dygnet. 

Antalet dödsbränder per år är nästan tre gånger så många i Hjo som medel för jämförda kommuner. 
I snitt sker en dödsbrand vartannat år i jämförelse med en vart sjätte år för jämförda kommuner. 

7.5 Tibro kommun 

Nedan analyseras skyddet mot olyckor i Tibro kommun utifrån kommunens förutsättningar och 
statistik från den nationella jämförelsen. 
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7.5.1 Kommunens förutsättningar 

I Tibro kommun bor ca 11 000 invånare fördelade på två tätorter och en yta på 220 kvadratkilometer. 
Invånarantalet är likvärdigt med jämförda kommuner medan landarealen är hälften så stor. Detta gör 
att antalet invånare per kvadratkilometer är relativt högt sett till de flesta jämförda kommunerna, trots 
detta ligger Tibro ändå runt medel i jämförelsen. Detta beror främst på att den jämförda kommunen 
Oxelösund har ett invånarantal per kvadratkilometer som är sex gånger så stort som medelvärdet. 

Ca 80 % av invånarna bor i någon av kommunens två tätorter och 76 % i Tibro. 

I Tibro kommun utgörs 39 % av alla bostäder av flerbostadshus och 61 % av småhus. Detta stämmer 
väl överens med övriga kommuner.  

7.5.2 Antal räddningsinsatser 

Tibro kommun har totalt sett färre olyckor, som räddningstjänsten larmas till, än övriga kommuner i 
jämförelsen. Samtliga av de frekventa händelserna i kommunen ligger väl under medel för jämförda 
kommuner, oavsett om jämförelsen sker för totalt antal händelser eller antal händelser per 1000 
invånare. Den enda händelsetypen som ligger relativt nära medelvärdet är bränder i byggnad. 

7.5.3 Responstid 

Tibro kommun har, ur ett nationellt perspektiv, längre responstider vid räddningsinsatser än medel i 
kommunjämförelsen. Medel överstigs med nästan 3,5 minut. Larmbehandlingstiden är däremot 20 
sekunder kortare än medel.  

7.5.4 Kostnader 

Tibro kommun har låga kostnader för såväl olyckor, som för räddningstjänsten. Kostnader för 
olyckor som inträffar i kommunen är något lägre än medelvärdet för jämförda kommuner. 
Kommunens kostnad för räddningstjänsten är lägst i kommunjämförelsen och understiger 
medelvärdet med 40 %. 

7.5.5 Dödsolyckor i trafiken 

Antalet dödsolyckor i trafiken i Tibro överensstämmer med medelvärdet för övriga kommuner. I 
Tibro sker i snitt 0,67 dödsolyckor i trafiken per år.  

7.5.6 Brand i byggnad 

Jämfört med övriga kommuner har färre bränder slocknat eller släckts vid räddningstjänstens 
ankomst och fler bränder har spridit sig inom startutrymmet. Därmed har fler bränder nått en större 
omfattning vid räddningstjänstens ankomst jämfört med övriga kommuner. Även den slutliga 
omfattningen skiljer sig genom att fler bränder får en större omfattning. Detta innebär att bränder har 
en större omfattning både vid ankomst och i slutlig omfattning.  

I Tibro är andelen brand i övrig verksamhet högre är medel medan brand i allmän verksamhet är 
lägre.  

7.5.7 Brand i bostad 

I Tibro inträffar mer än hälften av alla bränder i bostäder i villor. Detta stämmer överens med 
jämförda kommuner. Störst skillnader ses i andelen bränder i rad-, par- eller kedjehus, som är större 
i Tibro och bränder i flerfamiljshus som är lägre. 

Precis som för bränder i byggnader så har bränder i bostäder en något större omfattning både vid 
ankomst och efter avslutad insats. 
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Inom Tibro kommun inträffar flest bränder i bostäder i juni-juli samt september-januari jämfört med 
övriga månader. En nedgång i frekvens kan ses på torsdagar och söndagar och störst andel av 
bränderna inträffar dag- och kvällstid mellan 12-16 och 20-24. 

Inga dödsbränder har inträffat i Tibro under den studerade perioden. Det bör noteras att så även är 
fallet för ytterligare fem kommuner i jämförelsen. 

7.6 Karlsborgs kommun 

Nedan analyseras skyddet mot olyckor i Karlsborgs kommun utifrån kommunens förutsättningar och 
statistik från den nationella jämförelsen. 

7.6.1 Kommunens förutsättningar 

I Karlsborgs kommun bor ca 7 000 invånare fördelade på fyra tätorter och en yta på 406 
kvadratkilometer. Detta ger ett likvärdigt antal invånare per kvadratkilometer som övriga kommuner. 

Ca 78 % av invånarna i kommunen bor i någon av kommunens fyra tätorter. Av invånarna bor 54 % 
i största tätorten Karlsborg, följt av ca 16 % i den näst största tätorten Mölltorp. I övriga tätorter, 
Forsvik och Undenäs, bor ca 5 % respektive 3,5 % av invånarna. 

I Karlsborgs kommun utgörs nästan två tredjedelar av alla bostäder av småhus och en tredjedel av 
flerbostadshus. Denna fördelning är något jämnare än övriga kommuner som generellt har en större 
andel småhus.  

7.6.2 Antal räddningsinsatser 

Generellt sett inträffar färre händelser som leder till räddningsinsatser i Karlsborgs kommun, jämfört 
med övriga kommuner. Brand i annat än byggnad är den enda frekventa händelsen som ligger något 
högre än medelvärdet för jämförda kommuner. Brand i byggnad och trafikolyckor uppgår till ungefär 
hälften av medelvärdet för jämförda kommuner. 

7.6.3 Responstid 

Responstiden för räddningstjänst i Karlsborgs kommun är betydligt högre än medelvärdet för 
jämförda kommuner. Karlsborg har högst responstid bland kommunerna och överstiger medelvärdet 
för jämförda kommuner med över 8,5 minuter.  

Vid sortering av landets 290 kommuner efter responstid noteras att enbart åtta kommuner har längre 
responstider, samtliga av dessa är belägna i Norrbottens- och Västerbottens län. 
Larmbehandlingstiden för Karlsborg understiger medelvärdet för jämförda kommuner. 

7.6.4 Kostnader 

Kostnad för olyckor är likvärdig med medelvärdet för jämförda kommuner. Kommunens kostnad för 
räddningstjänst, per kommuninvånare, är något lägre än medelvärdet för jämförda kommuner. 

7.6.5 Dödsolyckor i trafiken 

Antalet dödsolyckor i trafiken i Karlsborg ligger över medel och i snitt sker en dödsolycka vartannat 
år, jämfört med medelvärdet för jämförda kommuner som är närmare en dödsolycka var tredje år. 

7.6.6 Brand i byggnad 

Generellt sett brinner det mer sällan i byggnader i Karlsborgs kommun än medel för jämförda 
kommuner. Av de bränder som uppstår i byggnader släcks nästan hälften i startföremålet. Ytterligare 
en fjärdedel av bränderna släcks i startutrymmet. Andelen bränder som sprider sig till fler brandceller 
är lägre i Karlsborg än för jämförda kommuner. Sammantaget får bränder i byggnad därmed generellt 
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en mindre slutlig omfattning i Karlsborgs kommun. Det ska dock nämnas att det är något fler bränder 
som sprider sig till flera byggnader än i jämförda kommuner. 

Två tredjedelar av alla bränder i byggnader sker i bostäder, vilket överensstämmer med övriga 
kommuner. Det brinner dock oftare i allmän verksamhet än i jämförda kommuner. Samtidigt brinner 
det sällan i industrier i Karlsborg, endast 2 % av bränderna mot 19 % för jämförda kommuner. 

7.6.7 Brand i bostad 

Av alla bränder i bostäder inträffar mer än hälften i villor, vilket är något lägre än i jämförda 
kommuner. Andelen bränder i rad-, par- eller kedjehus är 14 procentenheter högre i Karlsborg och 
även andelen bränder i övriga boenden, inkl. åldringsvård, är större i Karlsborg. 

Brandens omfattning vid ankomst är betydligt lägre i Karlsborgs kommun jämfört med övriga 
kommuner. Enbart 7 % av alla bränder i bostäder har spridits utanför startutrymmet vid 
räddningstjänstens framkomst, detta kan jämföras med 23 % av bränderna i jämförda kommuner. 
Även den slutliga omfattningen visar på en betydligt lägre omfattning, 93 % av alla bränder släcks i 
startutrymmet, jämfört med 61 %, bland de jämförda kommunerna. 

Bränder i bostäder inträffar oftast i april, juli, oktober samt december, och mer sällan övriga månader. 
Flest bostadsbränder startar på tisdagar och lördagar, mellan 12-24. 

Antalet dödsbränder i Karlsborg överstiger medel bland jämförda kommuner, framförallt för att fem 
av de jämförda kommunerna inte har haft några dödsbränder under aktuell period. Fyra av de 
jämförda kommunerna har, tillsammans med Karlsborg, haft i snitt en dödsbrand på fyra år. 

7.7 Töreboda kommun 

Nedan analyseras skyddet mot olyckor i Töreboda kommun utifrån kommunens förutsättningar och 
statistik från den nationella jämförelsen. 

7.7.1 Kommunens förutsättningar 

I Töreboda kommun bor ca 9 400 invånare fördelade på tre tätorter och en yta på 541 
kvadratkilometer. Töreboda ligger under medel för jämförda kommuner i invånarantal per 
kvadratkilometer.  

Ca 61 % av invånarna i kommunen bor i någon av de tre tätorterna. Av invånarna bor 50 % i Töreboda 
tätort, 7 % i Moholm och 4 % i Älgarås.  

I kommunen utgörs 33 % av alla bostäder av flerbostadshus och 67 % av småhus, vilket är likvärdigt 
som jämförda kommuner. 

7.7.2 Antal räddningsinsatser 

Merparten av de frekventa händelserna i Töreboda ligger under medel för jämförda kommuner 
oavsett om jämförelsen sker för antal händelser eller antal händelser per 1 000 invånare. Den enda 
frekventa händelsen som ligger högre än medelvärdet för jämförda kommuner är brand i annat än 
byggnad som ligger strax över medel. 

7.7.3 Responstid 

I Töreboda är snittresponstiden 14 minuter vilket överstiger medel med drygt 1,5 minut. 
Larmbehandlingstiden understiger däremot medelvärdet och här ligger kommunen tillsammans med 
två andra lägst bland jämförda kommuner.  



 

198 

7.7.4 Kostnader 

Töreboda kommun har låga kostnader för såväl olyckor, som för räddningstjänsten. Kostnader för 
olyckor i är något lägre än medelvärdet för jämförda kommuner. Kommunens kostnad för 
räddningstjänsten är lägst bland de jämförda kommunerna. 

7.7.5 Dödsolyckor i trafiken 

I Töreboda kommun sker i snitt en dödsolycka vart tredje år i trafiken, vilket är hälften så många 
som medelvärdet för jämförda kommuner.  

7.7.6 Brand i byggnad 

Var det brinner någonstans skiljer sig mellan Töreboda och jämförda kommuner främst i att färre 
bränder sker i industrier. För bränder i bostäder är det också skillnader. Andelen bränder i villor är 
fler i Töreboda medan andelen bränder i flerbostadshus är mer än 6 gånger mindre än i jämförda 
kommuner. Detta trots att Töreboda har en likvärdig fördelning mellan de två boendetyperna som 
jämförda kommuner. 

I Töreboda kommun är andelen bränder som har slocknat vid ankomst, eller som är begränsade till 
startföremålet lägre än medel för jämförda kommuner. Andelen bränder som omfattar startutrymmet 
är däremot större. Totalt sett är därmed andelen bränder som vid ankomst har en stor omfattning 
likvärdig med övriga kommuner. Den slutliga omfattningen är något mindre än medel i jämförbara 
kommuner.  

Av alla bränder som sker i byggnader inträffar 60 % i bostäder. Detta är likvärdigt med jämförda 
kommuner, som har en något större andel bränder i industrier jämfört med Töreboda. 

7.7.7 Brand i bostad 

I Töreboda sker 81 % av alla bostadsbränder i villor, vilket är 21 procentandelar högre än övriga 
kommuner, medan brand i flerbostadshus är 21 procentandelar lägre än övriga kommuner. 

Vid brand i bostad är det betydligt ovanligare att branden har slocknat vid framkomst i Töreboda 
jämfört med andra kommuner. Totalt sett är omfattningen något större vid framkomst än i jämförda 
kommuner. Den slutliga omfattningen är relativt likvärdig med jämförda kommuner, dock har fler 
bränder spridit sig till annan brandcell. 

I januari sker den överlägset största andelen bränder i bostäder i Töreboda, mer än dubbelt så många 
som medelvärdet. Övriga månader är relativt lika. Bränderna inträffar främst på lördagar under dag- 
och kvällstid mellan 12-24. 

Antalet dödsbränder per år är tre gånger så hög i Töreboda. I snitt sker en dödsbrand vartannat år i 
jämförelse med en vart sjunde år för jämförda kommuner. Det ska nämnas att fem av de jämförda 
kommunerna inte hade någon dödsbrand under studerad tid, vilket påverkar medelvärdet. 

7.8 Gullspångs kommun 

Nedan analyseras skyddet mot olyckor i Gullspångs kommun utifrån kommunens förutsättningar och 
statistik från den nationella jämförelsen. 

7.8.1 Kommunens förutsättningar 

I Gullspångs kommun bor ca 5 300 invånare, fördelade på tre tätorter och en yta på 315 
kvadratkilometer. Övriga kommuner har större landareal, vilket gör att Gullspång har 30 % fler 
invånare per kvadratkilometer.  

67 % av invånarna i Gullspång bor i någon av kommunens tre tätorter. Av invånarna bor ca 30 % i 
största tätorten Gullspång, 24 % i Hova och 13 % i Otterbäcken.  
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I kommunen utgörs 26 % av alla bostäder av flerbostadshus och 74 % av småhus, vilket motsvarar 
fördelningen i övriga kommuner. 

7.8.2 Antal räddningsinsatser 

Räddningstjänsten larmas till fler händelser gällande brand i byggnad och trafikolycka i Gullspångs 
kommun än i övriga jämförda kommuner. Resterande frekventa händelser ligger under medel. Detta 
gäller oavsett om jämförelsen sker för totalt antal händelser eller antal händelser per 1000 invånare. 
För brand i byggnad ligger Gullspång högst bland jämförda kommuner.  

7.8.3 Responstid 

Gullspångs kommun har, ur ett nationellt perspektiv, relativt låga responstider vid räddningsinsatser. 
Larmbehandlingstiden är dock tillsammans med ytterligare en kommun de högsta i 
kommunjämförelsen och överstiger medel med cirka en minut.  

7.8.4 Kostnader 

Gullspångs kommun har högre kostnader än medel för såväl olyckor, som för räddningstjänsten. 
Kostnader för olyckor är cirka 1 000 kr högre och kostnaden för räddningstjänst överstiger 
medelvärdet med 280 kr per kommuninvånare. 

7.8.5 Dödsolyckor i trafiken 

Antalet dödsolyckor i trafiken i Gullspång motsvarar medel för jämförda kommuner. I snitt sker en 
dödsolycka i trafiken vart tredje år. Det ska dock noteras att variationen mellan kommunerna är stor 
och tre av kommunerna har inte haft någon dödsolycka under den studerade tiden. Att Gullspång har 
likvärdigt antal dödsolyckor, men högre andel trafikolyckor tyder på att de olyckor som sker generellt 
är av mindre allvarlig grad. 

7.8.6 Brand i byggnad 

I Gullspång sker relativt många bränder i byggnader, men brandens omfattning vid 
räddningstjänstens ankomst skiljer sig inte mycket från den nationella jämförelsen. Den skillnad som 
kan ses är att något större andel bränder fortfarande pågår vid räddningstjänstens ankomst och något 
fler har spridit sig till flera brandceller.  

Den slutliga omfattningen för bränder skiljer sig inte mycket från övriga kommuner. Det som kan 
ses är att något fler bränder stannat i objektet som först antändes medan något färre stannat i 
utrymmet där branden startade. Därmed är det fler bränder som pågått och haft större omfattning vid 
ankomst, men bränder har inte en större slutlig omfattning. 

Var det brinner någonstans skiljer sig mellan Gullspång och jämförda kommuner. I Gullspång är 
andelen bränder i bostad 15 procentenheter mindre än för jämförda kommuner. Istället sker en större 
andel av bränderna i industrier. 

7.8.7 Brand i bostad 

För bränder i bostäder ses en skillnad mellan Gullspång och jämförda kommuner. Andelen bränder i 
flerbostadshus är betydligt mindre i Gullspång och samtidigt är andelen bränder i rad-, par- eller 
kedjehus betydligt högre än i jämförda kommuner. Detta trots att fördelningen av småhus och 
flerbostadshus är likvärdig i samtliga kommuner.  

Bostadsbränder har en något mindre omfattning vid ankomst i Gullspångs kommun. Tre fjärdedelar 
av alla bostadsbränder har inte spridits utanför startutrymmet. Vid ankomst har 5 % av bränderna 
spridits till annan brandcell. Vid den slutliga omfattningen är det en betydligt större andel bränder 
som spridit sig till fler brandceller, 45 %, vilket kan jämföras med 34 % i övriga kommuner. I 
Gullspångs kommun har inga bränder släckts efter att de spridits till flera utrymmen inom samma 
brandcell, antingen släcks bränder i startutrymmet eller så sprids de till flera brandceller. 
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Fördelningen av bränder över året är relativt likvärdig i Gullspångs kommun, med något fler i januari, 
maj, juni och december. Flest bränder inträffar på måndagar och andelen bränder är störst mellan 
klockan 16 och 20. 

Antalet dödsbränder ligger strax över medelvärdet för jämförda kommuner. I snitt sker en dödsbrand 
vart fjärde år att jämföra med en vart femte år för jämförda kommuner. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den tillämpade metoden och tillförlitligheten hos det statistiska underlaget 
samt resultatet från den genomförda analysen. Kapitlet innehåller en bedömning av likvärdigheten i 
skyddet mot olyckor, för respektive kommun och för förbundet som helhet, samt rekommendationer 
om vidare utredning. 

8.1 Metod 

Den statistik som aktuell analys grundar sig på kommer från olika tillgängliga statistiska databaser. 
En statistikdatabas blir inte bättre än den data som läggs in i databasen. De olika databaserna har 
olika kvalitet på den information de innehåller. Datan från statistiska centralbyrån får anses hålla hög 
kvalitet medan statistiken från övriga leverantörer anses ha lägre kvalitet. Statistik presenteras också 
på olika sätt, en databas presenterar sin statistik för helår januari till december medan andra databaser 
presenterar samma statistik för helår mellan juli till juni, vilket gör att resultatet varierar fast det är 
samma ämne som jämförs.  

All statistik gällande räddningstjänstens insatser och information runt dessa, oavsett leverantör av 
statistiken, grundar sig på den data som varje enskild räddningstjänst sammanställer efter en insats 
eller en händelse. Datan sammanställs i den så kallade händelserapporten (tidigare insatsrapporten) 
i räddningstjänstens verksamhetssystem (Daedalos) och skickas sedan till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, som i sin tur gör statistiken tillgänglig via internet. 
Händelserapporten fylls i både automatiskt och manuellt av räddningstjänsten. Manuell inmatning 
utgör en felkälla då värden kan skrivas in fel, uppskattas när de saknas, osv. Vad som skrivs in i 
händelserapporten påverkas också av författarens tolkning av händelsen. Efter att ha granskat den 
statistik som har inhämtas konstateras att tider för händelser i en hel del fall är felaktig, händelser 
som inte borde vara väldigt långa är väldigt långa och tvärtom. Det kan också konstateras att bränder 
i villor, som nästan alltid är en brandcell, har omfattat mer än en brandcell, vilket innebär att 
författaren antingen har skrivit fel eller inte har full koll på vad en brandcell är och hur 
brandcellsindelningen ser ut i en villa. Landets räddningstjänster har likvärdiga förutsättningar för 
detta så det skulle kunna hävdas att felmarginalen är liknande hos alla räddningstjänsterna och att 
datan därmed är jämförbar. 

Räddningstjänstens händelser varierar stor i antalet mellan olika typer av händelser. För en del 
händelser finns mycket data och för andra finns lite data. Jämförelser mellan kommuner påverkas av 
mängden tillgänglig data och en jämförelse med mycket data bör vara mer rättvisande än en 
jämförelse med lite data. 

Med anledning av ovanstående felkällor bör resultatet granskas noggrant och tillgänglig data i varje 
jämförelse måste beaktas innan slutsatser av jämförelsen dras. När dessa felkällor anses kunna ha 
inverkan i analys och diskussion har detta kommenterats. De slutsatser som beskrivs i kommande 
kapitel påverkas också av dessa felkällor med följden att vissa slutsatser är tydliga och andra är 
mindre tydliga men ändå viktiga att ta upp och belysa. I vissa fall kan inte en tydlig slutsats dras av 
datan men en trend eller liknande kan ses som ger upphov till ett behov av fördjupad analys utanför 
detta dokument.  

8.2 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Cirka hälften av alla insatser i förbundet sker i Skövde, medan Gullspång, Hjo och Tibro har minsta 
andelen. Fördelningen av insatser följer invånarantalet då Skövde är största kommunen och 
Gullspång, Hjo och Tibro de med minst invånarantal. Hälften av alla larm utgörs av automatlarm 
utan brandtillbud. I Skövde är 62 % av alla larm just automatlarm och fyra kommuner i förbundet 
har fler antal automatlarm per 1000 invånare än riket i stort. En trolig orsak till den höga andelen 
automatlarm i Skövde är att det i kommunen finns en större andel automatlarmade 
samhällsverksamheter, skolor och vårdinrättningar än i övriga kommuner.  
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Efter automatlarm är det trafikolyckor som är den högsta andelen insatser. Dock ligger förbundet 
under medelvärdet för riket. Sett till antal trafikolyckor per 1000 invånare har Gullspång dubbelt så 
många som medelvärdet för förbundet medan Mariestad har det högsta antalet trafikolyckor med 
dödlig utgång per 1000 invånare. Genom Mariestad och Gullspång går E20. En stor andel av 
trafikolyckorna sker längst med denna väg.  

Sett till antal insatser gällande brand i byggnad har Gullspång dubbelt så många insatser per 1000 
invånare som medel för förbundet. En tredjedel av alla bränder i byggnader inträffar i Skövde.  

I samtliga kommuner i förbundet sker den klart största andelen bostadsbränder i småhus, vilket 
stämmer överens med bostadsfördelningen. Vid räddningstjänstens ankomst vid bränder i bostäder 
pågick inte bränderna i en tredjedel av fallen. Efter räddningstjänstens ankomst har bränderna i en 
fjärdedel av fallen spridits till flera brandceller. Det är vanligast med brand i bostad i januari och 
december, lördag samt eftermiddag och kväll.  

I förbundets medlemskommuner sker hälften så många akuta sjukvårdslarm som i resten av riket. 
Sjukvårdslarm är en kategori som inte omfattas av LSO utan av Hälso- och sjukvårdslagen. Detta 
innebär att avtal och larmplaner ser olika ut runt om i landet och att jämförelsen snarare visar att 
förbundet larmas på färre händelser än övriga riket och inte att det sker färre händelser.    

Responstiden i Karlsborg är ca 30 % längre än medel för förbundet och medel för riket. Faktorer som 
kan påverkar responstiden är att brandstationen är placerad i norra utkanten av tätorten. Detta medför 
bland annat att det tar längre tid för brandmännen att ta sig till stationen vid larm samt längre 
framkörningstider för händelser i södra delarna av kommunen. I Karlsborg finns även en bro som 
måste passeras för att nå centrum och södra delarna av kommunen. Bron går över Göta kanal och på 
grund av broöppning kan tiderna påverkas. Även kommunens geografiska förutsättningar med långa 
avstånd från norr till söder kan påverka den långa responstiden. Larmbehandlingstiden i Karlsborg 
är låg och bidrar därmed inte till de långa responstiderna som snarare beror på anspänningstid och 
framkörningstid.       

Hjo har lång responstid vid akuta sjukvårdslarm, men ej vid övriga insatser. 

Generellt är det svårt att veta om 75 % respektive 95 % av kommuninvånarna nås inom 10 respektive 
20 minuters responstid, vilket är ett mål i räddningstjänstens handingsprogram för räddningstjänst.  

Kostnader till följd av olyckor ligger generellt sett lågt i förbundet. Dock sticker Gullspång ut med 
ca en fjärdedel högre kostnader än medel för förbundet. Lägst kostnad för olyckor inom förbundet 
har Skövde.  

Kostnader för räddningstjänst per 1000 invånare är generellt sett låg för förbundets kommuner med 
undantag för Gullspångs kommun där kostnaden är ca 70 % högre än medel för förbundet. I 
Gullspångs kommun, som har lägst befolkning i förbundet, finns två deltidsstationer. Kostnaderna 
fördelas därmed på färre invånare än för övriga kommuner.  

För Mariestad, där kostnaden ligger näst högst i förbundet, förklaras kostnaden av att det finns en 
heltidsstyrka och en deltidsstyrka på ett relativt lågt invånarantal. 

8.3 Skövde kommun 

Skövde kommun har relativt få olyckor totalt sett och, sett till antalet invånare, godtagbara 
responstider och jämförbar slutlig omfattning på bränder. Även dödsolyckor i trafiken, och till följd 
av bränder, är få sett ur ett nationellt perspektiv. 

Antalet automatlarm utan brandtillbud är väsentligt högre än i de jämförda kommunerna. Det ska 
dock noteras att dessa insatser inte är orsakade av olyckshändelser, utan snarare av tekniska fel eller 
handhavandefel på det larmade objektet. 

Fördelningen av bränder i byggnad visar att en större andel bränder sker i allmänna byggnader och 
industrier jämfört med övriga kommuner. Detta kan bero på att det finns relativt många byggnader 



 

203 

med sådan verksamhet inom Skövde kommun. Många av dessa verksamheter är också försedda med 
automatiska brand- och utrymningslarm, som vidarekopplas till räddningstjänsten.  

Andelen bränder i byggnad, som har slocknat eller släckts vid räddningstjänstens framkomst, är lägre 
i Skövde kommun jämfört med övriga kommuner. Det är svårt att säga vad detta beror på, antingen 
sker färre släckförsök av privatpersoner, som istället väljer att invänta räddningstjänsten, vilket i sig 
kan bero på att privatpersoner har en bristande kunskap om brandsläckning, eller inte har tillgång till 
rätt släckutrustning. Det kan också vara så att de bränder som släcks av privatpersoner inte inkommer 
som larm till räddningstjänsten i lika stor omfattning.  

Att den slutliga omfattningen av bränder är likvärdig med övriga kommuner, trots att omfattningen 
vid ankomst är något större, kan troligtvis bero på de relativt korta responstiderna kombinerat med 
en bra släckinsats efter framkomst. Då bränderna sällan har spridits utanför startutrymmet är den 
första räddningsstyrkan väl anpassad för att kunna släcka branden i detta skede. 

De låga kostnaderna för olyckor kan bero av att olyckorna är relativt få och att den slutliga 
omfattningen av bränder är likvärdig med jämförbara kommuner. Kostnaden för räddningstjänst är 
också låg, vilket till del kan förklaras av att Skövde har betydligt färre hel- och deltidsanställd 
brandpersonal, sett till antalet kommuninvånare. 

Sett till ovan redovisade parametrar kan det konstateras att Skövde kommun kan anses ha ett 
likvärdigt, eller bättre, skydd mot olyckor än de jämförda kommunerna. Det bör dock utredas vidare 
om den relativt låga bemanningen, och därmed låga kostnaden för räddningstjänsten, kan medföra 
problem med att bereda ett likvärdigt skydd i framtiden, då Skövde kommun fortsätter att växa. 

8.4 Mariestads kommun 

Mariestads kommun har en mindre befolkning och är även till ytan liten i jämförelse med övriga 
kommuner, men befolkningstätheten och bostadsfördelningen är likvärdig. Totalt sett är antalet 
räddningsinsatser likvärdigt med övriga kommuner, med något fler bränder i byggnad sett till 
invånarantalet. 

Det större antalet bränder i byggnad kan till viss del förklaras av att pappersindustrin Metsä Tissue 
är belägen centralt i Mariestad. Denna industri står för flera bränder i byggnad årligen vilket, till del, 
även kan förklara att andelen bränder i industrier är högre i Mariestad än i övriga jämförda 
kommuner. 

Responstiden inom Mariestads kommun är relativt hög, och överstiger medelvärdet för övriga 
kommuner, detta trots att larmbehandlingstiden är likvärdig. Övriga kommuner i jämförelsen är dock 
betydligt större till ytan, vilket borde medföra längre körtider vid larm. Sammantaget är det därför 
svårt att förklara den längre responstiden utifrån räddningstjänstens organisation och kommunens 
förutsättningar. En möjlig anledning till de längre responstiderna kan vara brandstationens placering, 
som är relativt centralt belägen vid samhällets utkant (vid sjön), och därför kräver 
utryckningsskörning genom centrum vid alla utryckningar. 

Kostnaden för olyckor i Mariestads kommun är högre per 1000 invånare än jämförda kommuner, 
trots att inte fler olyckor sker i kommunen. Detta kan till del bero på det lägre invånarantalet i 
kommunen. Kostnaden för räddningstjänst, per kommuninvånare, är lägre än övriga kommuner trots 
det låga invånarantalet. 

Mariestads kommun har väsentligt fler dödsolyckor i trafiken, trots att antalet trafikolyckor är 
likvärdigt med övriga kommuner. Detta skulle kunna förklaras av att E 20 passerar genom 
kommunen. De höga hastigheterna tillsammans med trafiktätheten på E 20 bör kunna förklara varför 
en större andel av olyckorna har en dödlig utgång. E 20 fortsätter norrut genom Gullspångs kommun, 
men med reducerad hastighet. I Gullspångs kommun ses dock inte någon förhöjd andel dödsolyckor 
i trafiken, vilket talar för att det skulle kunna vara  hastighetsbegränsningen, snarare än trafiktätheten 
som medför de allvarliga olyckorna inom Mariestads kommun. En vidare utredning av olyckornas 
exakta lokalisering behöver genomföras för att säkerställa resonemanget. 



 

204 

Även dödsbränder är relativt vanligt förekommande i Mariestads kommun, jämfört med de övriga 
kommunerna. I snitt sker tre dödsbränder på fyra år. Detta värde är högt sett till övriga kommuner, 
vilket till viss del kan förklaras av att antalet dödsbränder generellt är få, varför enskilda händelser 
får stor påverkan på statistiken. Detta betyder dock inte att det går att bortse från statistiken. 

Bemanningen av operativ personal i Mariestads kommun, sett per 1000 invånare, är strax under 
medel i kommunjämförelsen. Det ska dock noteras att åtta av de jämförda kommunerna är större än 
Mariestads kommun, sett till såväl yta som befolkningsmängd, varför bemanningen bör ses som 
jämförbar med övriga kommuner. 

Sett till ovan redovisade parametrar kan det konstateras att Mariestads kommun har ett likvärdigt 
skydd mot olyckor som likvärdiga kommuner. De förutsättningar där Mariestad är sämre än jämförda 
kommuner, responstiden samt antalet dödsbränder, bör utredas vidare för att identifiera orsakerna till 
detta samt möjliga förbättringsåtgärder. 

8.5 Hjo kommun 

Hjo kommun har relativt få olyckor totalt sett och per 1000 invånare och responstiden vid 
räddningsinsatser är likvärdig med övriga kommuners medelvärde. Även antalet dödsolyckor i 
trafiken är relativt lågt. 

Även antalet bränder i byggnad är lågt, men antalet dödsbränder är nästan tre gånger så många som 
i övriga kommuner. Att antalet dödsbränder är så pass högt trots att antalet bränder i byggnader är 
relativt få, talar för att en relativt stor andel av bränderna får allvarliga konsekvenser. Det ska dock 
påpekas att antalet dödsbränder i samhället är lågt, varför enstaka bränder får stora konsekvenser i 
statistiken. 

Att antalet bränder i byggnad ligger så långt under medelvärdet för resterande kommuner kan anses 
förvånande då stor del av kommunens bebyggelse består av trähus och kommunen har ett relativt 
högt invånarantal för jämförelsen. 

Bränder i byggnader generellt, men även i bostäder specifikt, har en högre slutlig omfattning i Hjo 
jämfört med övriga kommuner i jämförelsen. Utmärkande här är framförallt att få bränder är släckta 
vid räddningstjänstens framkomst, men även att en relativt stor andel av bränderna sprids till en 
annan brandcell, efter att räddningstjänsten anlänt till platsen. Det är oklart hur denna data ska 
värderas, men anledningen till att så många bränder sprids över brandcellsgränser efter 
räddningstjänstens framkomst bör utredas närmare.  

En möjlig delförklaring är att byggnationen inom Hjo kommun, enligt ovan till stor del utgörs av 
äldre träbyggnader, där bränder får stora konsekvenser pga. hög brandbelastning, 
konstruktionsbränder och otäta brandcellsgränser. En potentiell anledning är också att 
räddningstjänsten inte har lyckats hindra brandspridningen, vilket kan bero på för låg bemanning, 
otillräcklig utrustning, utbildningsnivå, övningstid eller liknande. 

En orsak som delvis kan förklara ovanstående resultat, är att statistiken till del kan vara felaktig. 
Omfattningen av branden baseras på statistik från räddningstjänstens händelserapporter, där 
räddningsledaren har angivit omfattningen efter en brand. För bostadsbränderna kan det konstateras 
att 97 % sker i småhus. Småhus är i regel uppförda som en enda brandcell, varför spridning till annan 
brandcell är relativt osannolikt. Ur statistiken kan dock utläsas att en tredjedel av dessa bränder sprids 
till annan brandcell. Detta resultat är anmärkningsvärt och bedöms med stor sannolikhet vara 
felaktigt. 

En annan anmärkningsvärd aspekt, av att 97 % av alla bostadsbränder sker i småhus, är att småhus 
enbart utgör två tredjedelar av samtliga boenden i Hjo kommun. I princip alla bränder sker därmed i 
två tredjedelar av bostadsbeståndet, vilket inte har kunnat förklaras. 

Kostnader för olyckor per kommuninvånare i Hjo är cirka 2 000 kronor lägre än medelvärdet för 
jämförda kommuner. Kostnaden för räddningstjänsten är näst lägst bland jämförda kommuner. 
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Sett till ovan redovisade parametrar kan det konstateras att Hjo kommun har ett likvärdigt skydd mot 
olyckor som likvärdiga kommuner. De förutsättningar där Hjo är sämre än jämförda kommuner, 
bränders spridning efter räddningstjänstens framkomst och antalet dödsbränder, bör utredas vidare 
för att identifiera orsakerna till detta samt möjliga förbättringsåtgärder. I utredningen bör särskild 
hänsyn tas till om den låga kostnaden för räddningstjänsten medför begränsningar i möjligheten att 
bereda kommuninvånarna ett likvärdigt skydd mot olyckor. Vidare är det intressant att utreda varför 
så få bränder inträffar i flerbostadshus i Hjo kommun. 

8.6 Tibro kommun 

Tibro kommun har relativt få olyckor totalt sett och sett till antalet invånare, få dödsolyckor i trafiken 
och få dödsbränder.  

Responstiden är längre än jämförda kommuner samtidigt som larmbehandlingstiden är kortare. 
Dessutom är Tibro till ytan mindre än medelvärdet i de jämförda kommunerna. Utifrån detta är det 
svårt att uttala sig om varför responstiden är högre än medeltiden. Bland de jämförda kommunerna 
skiljer sig dock responstiden ganska markant, fyra kommuner har responstider under 10 minuter, 
vilket får anses vara relativt snabbt, medan fem kommuner har responstider mellan 14-16 minuter. 
Det har inte utretts om övriga jämförda kommuner har heltidsstationer, och därmed kortare 
anspänningstider, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen. 

Det kan dock noteras att responstiden i Tibro kommun är lägre enligt statistiken från 
räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos. Enligt detta värde har Tibro en medel-responstid 
på ca 12 minuter. Den undersökta tidsperioden skiljer sig för de olika statistiska källorna, men även 
vilka händelser som inkluderas. I den nationella statistiken, som används i kommunjämförelsen, 
inkluderas enbart händelser som utgör räddningsinsats enligt LSO, det vill säga automatlarm utan 
brandtillbud m.m. är inte inkluderat. Automatlarmade objekt är kända av räddningstjänsten och 
responstiden till dessa är därför generellt sett lägre. 

Tibro kommun har låga kostnader för såväl olyckor, som för räddningstjänsten. Kostnader för 
olyckor i Tibro är något lägre än medelvärdet för jämförda kommuner. Kommunens kostnad för 
räddningstjänsten är lägst i kommunjämförelsen och understiger medelvärdet med 40 %. 

Sett till ovan redovisade parametrar kan det konstateras att Tibro kommun har ett likvärdigt skydd 
mot olyckor som likvärdiga kommuner. Den förutsättning där Tibro är sämre än jämförda kommuner, 
responstiden, bör utredas vidare för att identifiera orsakerna till detta samt möjliga 
förbättringsåtgärder. Vid utredningen bör särskilt beaktas om den låga kostnaden för 
räddningstjänsten medför begränsningar som påverkar responstiderna. 

8.7 Karlsborgs kommun 

Karlsborgs kommun har relativt få räddningsinsatser varje år, den enda typ av insats som är högre än 
jämförda kommuner är bränder i annat än byggnad. Denna kategori omfattar bland annat bränder i 
terräng, bilbränder osv. En anledning till att denna typ av bränder är vanligare kan vara försvarets 
verksamhet, och även friluftsområden, som bidrar till att fler människor rör sig i terrängområdena 
runt Karlsborg.  

Responstiden i Karlsborgs kommun överstiger kraftigt medelvärdet för de jämförbara kommunerna, 
detta trots att larmbehandlingstiden understiger medel. Responstiden är bland de tio längsta bland 
alla kommuner i Sverige, där samtliga kommuner med längre responstid är belägna i Norrbotten och 
Västerbotten, vilket troligtvis innebär att de är stora till ytan med långa körtider. I resonemanget 
kring responstiderna bör också nämnas att det finns ett räddningsvärn i Undenäs, som bör bidra till 
att minska responstider vid händelser i de nordvästra delarna av kommunen. För tätorten Karlsborg 
kan ifrågasättas om byggnader med alternativ utrymningsväg via räddningstjänstens stegutrustning i 
de södra delarna av tätorten nås inom 10 minuter. Detta då anspänningstiden är 7 minuter och det 
sannolikt inte går att köra från brandstationen i norr, genom tätorten, till de södra delarna av tätorten 
på maximalt 3 minuter.  
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Den långa responstiden kan till del förklaras med att deltidsstyrkan har en inställelsetid på 7 minuter. 
Dessutom är den vanligaste insatstypen brand i annat än byggnad, vilket bland annat innefattar 
bränder i terräng, vilka ofta medför en längre framkörningstid och ibland även kan vara svåra att 
lokalisera. Det är också möjligt att brandstationens placering, i utkanten av Karlsborg, har en negativ 
påverkan på responstiderna i de södra delarna av Karlsborg och Mölltorp, som utgör kommunens 
näst största tätort. 

Det sker relativt få bränder i byggnader i Karlsborg, men de bränder som sker får generellt en mindre 
omfattning än i jämförbara kommuner. Specifikt för bränder i bostäder visar statistiken att 
omfattningen normalt är väldigt begränsad. Att omfattningen är mindre än i övriga kommuner är 
särskilt uppseendeväckande med tanke på de långa responstiderna. Responstiderna för brand i 
byggnad är något lägre än medelresponstiden, men fortfarande betydligt längre än övriga kommuner 
i förbundet, därmed förklaras inte att omfattningen blir lägre än i jämförda kommuner. 

Det har skett fler dödsolyckor i trafiken och fler dödsbränder i Karlsborg, än medelvärdet i jämförda 
kommuner. Det totala antalet dödsolyckor är dock relativt lågt, varför en enskild händelse får stor 
påverkan på statistiken. Därmed är det svårt att säga något om säkerhetsnivån utifrån denna statistik. 

Sett till ovan redovisade parametrar kan det konstateras att Karlsborgs kommun inte har ett likvärdigt 
skydd mot olyckor som likvärdiga kommuner. Detta på grund av den långa responstiden som innebär 
att det tar längre tid för den enskilde att få samhällets hjälp vid en olycka än i likvärdiga kommuner.  

Vidare bör även den låga omfattningen av bränder samt antalet dödsbränder och dödsolyckor i 
trafiken utredas vidare för att kartlägga orsaker och identifiera om eventuella åtgärder behöver vidtas. 

8.8 Töreboda kommun 

Töreboda kommun har relativt få olyckor totalt sett och sett till antalet invånare. Den enda typen av 
händelse som ligger strax över medelvärdet är bränder i annat än byggnad. 

Responstiden är något högre i Töreboda jämfört med övriga kommuner, trots att 
larmbehandlingstiden är något lägre. Töreboda är inte större till ytan jämfört med övriga kommuner, 
vilket därmed inte förklarar den längre responstiden. Det finns dessutom ett räddningsvärn i Moholm, 
som bör ha relativt kort responstid för olyckor som inträffar i kommunens södra delar. En del av 
förklaringen till de längre responstiderna kan vara att bränder i annat än byggnader utgör en större 
andel av larmen i Töreboda. Denna larmkategori omfattar bland annat bränder i terräng, vilka 
generellt har en längre framkörningstid och därmed längre responstid. 

Bränders omfattning vid ankomst är i stort sett likvärdig med jämförda kommuner, dock har färre 
bränder slocknat vid framkomst. Det är svårt att säga vad detta beror på, antingen sker färre 
släckförsök av privatpersoner, som istället väljer att invänta räddningstjänsten. Vilket i sig kan bero 
på att privatpersoner har en bristande kunskap om brandsläckning, eller inte har tillgång till rätt 
släckutrustning. Det kan också vara så att de bränder som släcks av privatpersoner inte inkommer 
som larm till räddningstjänsten i lika stor omfattning. Detta skulle i så fall också kunna vara en 
förklaring till att antalet larm om brand i byggnad är relativt lågt. 

Det som sticker ut gällande den slutliga omfattningen i bostäder gäller framförallt att fler bränder 
sprider sig till andra brandceller i Töreboda kommun. Det är oklart vad detta beror på, framförallt 
eftersom 81 % av alla bostadsbränder sker i villor, som i regel enbart består av en brandcell. Antingen 
kan statistiken tolkas som att många bränder i flerbostadshus, eller liknande bostäder med flera 
brandceller, har medfört brandspridning mellan brandceller. Vilket i så fall kan bero på bristfälliga 
brandcellsgränser eller att räddningstjänsten av olika anledningar inte lyckats hindra 
brandspridningen. Ett annan alternativ förklaring kan också vara att händelserapporten inte har fyllts 
i korrekt, bränder med stor omfattning kanske har angetts som ”flera brandceller” trots att det 
egentligen ”bara” är en större brandcell som brinner. Denna osäkerhet kring statistiken behöver i så 
fall inte vara den enda förklaringen, men bör beaktas vid tolkning av statistiken. 
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I Töreboda kommun har det inträffat betydligt fler dödsbränder än i de flesta jämförda kommunerna. 
Det är oklart vad detta beror på. En förklaring till att Töreboda sticker ut i statistiken kan vara det 
sker relativt få dödsolyckor över lag, därmed får en enskild dödsbrand stor påverkan på statistiken. 

Kostnad för olyckor är något lägre än medelvärdet för jämförda kommuner. Kommunens kostnad för 
räddningstjänsten är lägst bland jämförda kommuner. 

Sett till ovan redovisade parametrar kan det konstateras att Töreboda kommun har ett likvärdigt 
skydd mot olyckor som likvärdiga kommuner. De förutsättningar där Töreboda är sämre än jämförda 
kommuner, responstiden och antalet dödsbränder, bör utredas vidare för att identifiera orsakerna till 
detta samt möjliga förbättringsåtgärder. Vid utredningen bör särskilt beaktas om den låga kostnaden 
för räddningstjänsten medför begränsningar i möjligheten att bereda kommuninvånarna ett likvärdigt 
skydd mot olyckor. 

8.9 Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun har fler larm rörande brand i byggnad och trafikolycka än medel för jämförda 
kommuner. Övriga frekventa händelser ligger under medel. Det relativt stora antalet bränder i 
byggnad kan till viss del förklaras av att träindustrin Moelven Vänerply är beläget inom Gullspångs 
kommun. Denna verksamhet står för flera larm om brand i byggnad varje år. Detta kan också vara 
anledningen till att andelen bränder i industri är betydligt större i Gullspångs kommun än i jämförda 
kommuner.  

Att antalet trafikolyckor ligger över medel för jämförda kommuner kan till viss del förklaras av att 
E 20 passerar genom kommunen. E 20 är relativt hårt trafikerad, men har inte varit utbyggd till 
motorväg på sträckningen genom Gullspångs kommun. Hastighetsbegränsningen är därmed relativt 
låg för en europaväg, vilket kan förklara att andelen dödsolyckor i trafiken ligger på medel för 
jämförda kommuner trots att antalet trafikolyckor är högre.  

Responstiderna är relativt låga inom Gullspångs kommun trots att larmbehandlingstiderna är nästan 
en minut över medel. Att responstiderna är bra beror troligtvis till del på att kommunen är relativt 
liten till ytan jämfört med övriga kommuner, samt att kommunen har två deltidsbrandstationer och 
att körtiden därmed kan hållas kort. 

Gullspångs kommun har högre kostnader än medel för såväl olyckor, som för räddningstjänst. Både 
bränder och trafikolyckor är relativt vanliga i kommunen, vilket kan vara en del av förklaringen till 
de relativt höga kostnaderna för olyckor. Att räddningstjänsten är dyrare än i övriga kommuner kan, 
som tidigare nämnts, bero på att det finns två deltidsstationer i Gullspångs kommun. Vilket innebär 
ett större antal anställa och fler lokaler och fordon, per kommuninvånare. 

Av alla bränder som inträffar i bostäder sprids 45 % till en annan brandcell. I majoriteten av fallen 
sker denna spridning efter att räddningstjänsten kommit till platsen. Det är oklart hur denna data ska 
värderas, men anledningen till att så många bränder sprids över brandcellsgränser efter 
räddningstjänstens framkomst bör utredas närmare. Detta kan tyda på att bostäder i Gullspångs 
kommun har en generellt sett låg kvalitet på brandavskiljande konstruktioner. En annan möjlig 
anledning är att räddningstjänsten inte har lyckats hindra brandspridningen, till följd av för låg 
bemanning, otillräcklig utrustning, utbildningsnivå, övningstid eller liknande. 

En orsak som delvis kan förklara ovanstående resultat, är även att statistiken till del kan vara felaktig. 
Omfattningen av branden baseras på statistik från räddningstjänstens händelserapporter, där 
räddningsledaren har angivit omfattningen efter en brand. För bostadsbränderna kan det konstateras 
att 70 % sker i småhus. Småhus är i regel uppförda som en enda brandcell, varför spridning till annan 
brandcell är relativt osannolikt. Om inte alla bränder i flerbostadshus har spridits till annan brandcell 
är det sannolikt att småhusen står för en del av spridningen till annan brandcell i detta statistiska 
underlag. 

Sett till ovan redovisade parametrar kan det konstateras att Gullspångs kommun har ett likvärdigt 
skydd mot olyckor som likvärdiga kommuner. De förutsättningar där Gullspångs kommun är sämre 
än jämförda kommuner, antalet bränder i byggnad och antalet trafikolyckor, bör utredas vidare för 
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att identifiera orsakerna till detta samt möjliga förbättringsåtgärder. Även de relativt höga 
kostnaderna för olyckor och räddningstjänst bör utredas vidare, för att säkerställa att detta inte 
påverkar förutsättningarna för ett likvärdigt skydd mot olyckor. 
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9 Slutsatser 

Samtliga medlemskommuner inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg bedöms ha ett likvärdigt 
skydd mot olyckor förutom Karlsborg, vid jämförelse med likvärdiga kommuner i landet. För flera 
kommuner finns enstaka aspekter eller frågeställningar som sticker ut i jämförelsen men som idag 
inte bedöms medföra att likvärdigt skydd mot olyckor inte föreligger. Dessa aspekter och 
frågeställningar kan ha inverkan på nästa analys om ett antal år och behöver därför utredas vidare för 
att kunna hanteras i ett tidigt skede innan de blir ett problem.  

Karlsborg bedöms inte ha ett likvärdigt skydd mot olyckor på grund av de långa responstiderna vid 
olika typer av händelser i kommunen. Responstiderna visar hur lång tid det tar för den hjälpsökande 
att få samhällets hjälp vid en olycka, varför det blir styrande i bedömningen av ett likvärdigt skydd 
mot olyckor. Det bedöms också som osannolikt att räddningstjänsten kan vara på plats i de södra 
delarna av tätorten på maximalt 10 minuter för att utgöra alternativ utrymningsväg med 
stegutrustning. Detta trotts att byggnader normalt är byggda med dessa förutsättningar och förutsätter 
att räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid.  

Åtgärder behöver vidtas på kort och lång sikt för att sänka responstiden i Karlsborgs kommun och 
säkerställa tillgång till alternativ utrymningsväg i tätorten Karlsborg. Åtgärder på kort sikt behöver 
implementeras så snart som möjligt och skulle t.ex. kunna utgöras av införande av förstainsatsperson, 
FIP, så att samhällets invånare får hjälp snabbare än idag. Långsiktiga åtgärder är en bättre placering 
av brandstationen i kommunen som medger snabb hjälp till invånarna samt tillräckligt snabb insatstid 
till byggnader med alternativ utrymningsväg via räddningstjänstens stegutrustning. Det behöver 
också utvärderas var kommunens räddningsvärn gör bäst nytta, i Undenäs med 244 invånare eller i 
Mölltorp med 1 085 invånare. De långsiktiga åtgärderna är omfattande och behöver utredas vidare 
innan de implementeras. 

Kostnaden för räddningstjänst per invånare är generellt låg bland förbundets medlemskommuner 
jämfört med likvärdiga kommuner nationellt. Undantaget är Gullspångs kommun som har en högre 
kostnad än medel för jämförda kommuner. Vid jämförelse mellan förbundets medlemskommuner är 
kostnaden för räddningstjänst i Gullspångs kommun cirka dubbelt så hög som medel för övriga sex 
medlemskommuner. Det kan ifrågasättas om kostnadsskillnaderna per kommuninvånare ska vara så 
stora i ett och samma förbund. Utifrån ett ökat förbundstänk är det rimligt att kostnadskillnaden 
beaktas. Med tanke på att kostnaderna generellt är låga inom förbundets kommuner i förhållande till 
jämförda kommuner kan det finnas ekonomiska förutsättningar att göra mer för kommuninvånarnas 
säkerhet genom att t.ex. sänka responstiderna i alla kommuner med förstainsatspersoner på alla 
brandstationer, större bemanning i orter med alternativ utrymning via höjdfordon, mer resurser för 
att se till att medborgarna själva kan hantera olyckor, osv. En stor del av dessa åtgärder bedöms 
kunna genomföras utan att kommunernas kostnad för räddningstjänst blir högre än medelkostnaden 
för jämförda kommuner.  

Den statistik som finns tillgänglig gällande räddningstjänstens händelser nationellt och lokalt varierar 
i kvalitet. Det finns därför ett behov av att kvalitetssäkra den data som räddningstjänsten matar in i 
händelserapporten genom att skapa förutsättningar som minskar risken för att felaktig data matas in. 
En del av statistiken är motsägande då t.ex. merparten av bränderna sker i villor som består av en 
brandcell samtidigt som andelen bränder som omfattar mer än en brandcell är väldigt stor. Detta 
skulle kunna bero på svårighet i att tolka byggnader och dess byggnadstekniska brandskydd hos 
landets räddningstjänster. Räddningstjänsterna behöver skapa förutsättningar hos medarbetarna, 
genom t.ex.utbildning, för att de ska ha den kunskap som krävs för att förstå den byggnad som brinner 
och kunna återge korrekta uppgifter i händelserapporten. Det är också viktigt att förståelsen för 
händelserapporten som verktyg blir större.  

9.1 Behov av fortsatt utredning 

Vid analysen av statistiken har det framkommit ett antal aspekter och frågeställningar som behöver 
utredas vidare exempelvis för att resultatet skiljer sig mycket från jämförda kommuner eller för att 
säkerställa att likvärdigt skydd mot olyckor föreligger även i framtiden genom att åtgärder kan vidtas 
i tidigt skede.  



 

210 

 Det behöver tas fram underlag som visar hur stor andel av invånarna i respektive kommun som 
nås inom 10 respektive 20 minuter responstid för att se om räddningstjänstens mål för detta på 
75 % respektive 95 % uppfylls.  

 I Skövde kommun är en stor andel av alla händelser automatlarm utan brandtillbud. Anledningen 
till detta bör utredas vidare i syfte att identifiera åtgärder som kan vidtas för att minska antalet 
onödiga utryckningar. 

 I Skövde kommun är antalet hel- och deltidsbrandmän samt styrkeledare i operativ tjänst, per 
kommuninvånare, betydligt lägre än för övriga jämförda kommuner. Detta bör utredas vidare i 
syfte att konstatera hur skyddet mot olyckor påverkas i Skövde kommun, på kort och på lång 
sikt. I utredningen bör särskilt riskbilden i kommunen beaktas och det faktum att Skövde 
kommun växer snabbast av de sju medlemskommunerna. 

 Antalet deltidsbrandmän samt styrkeledare i operativ tjänst för förbundets deltidskommuner 
behöver utredas. Detta bör utredas vidare i syfte att konstatera hur skyddet mot olyckor påverkas 
av den bemanning som föreligger. I utredningen bör riskbilden i respektive kommun särskilt 
beaktas. 

 Statistiken gällande omfattningen vid ankomst, av bränder i byggnad, visar i flera kommuner 
att antalet bränder som släckts eller slocknat vid räddningstjänstens framkomst är lägre än i 
jämförda kommuner. Detta bör utredas närmare i syfte att utreda om det finns behov av åtgärder 
för att öka andelen bränder som släcks av privatpersoner i ett tidigt skede, t.ex. genom 
information till allmänheten, brandutbildning, hembesök eller liknande. 

 Statistiken gällande den slutliga omfattningen av bränder i byggnad visar i flera kommuner att 
det är en relativt stor andel av alla bränder som sprids till annan brandcell, efter 
räddningstjänstens framkomst. Detta bör utredas vidare i syfte att konstatera varför denna 
spridning sker och därefter ge förslag på åtgärder för att minska antalet bränder som sprids över 
brandcellsgränser under räddningsinsats. Exempel på åtgärder kan vara riktade tillsyner, ändrad 
insatsmetodik, övning och utbildning av egen personal m.m. 

 I Mariestads, Tibro och Töreboda kommuner är responstiden något högre än övriga jämförda 
kommuner. Detta har inte bedömts utgöra skäl för att säga att skyddet mot olyckor inte är 
likvärdigt, men bör utredas vidare i syfte att hitta lämpliga åtgärder för att minska responstiden 
i dessa kommuner. 

 I Mariestads, Hjo, Karlsborgs och Töreboda kommuner är antalet dödsbränder högre än i de 
jämförda kommunerna. Detta bör utredas vidare i syfte att hitta anledning och möjliga åtgärder 
för att minska antalet dödsbränder, t.ex. genom riktade tillsyner, hembesök eller individanpassat 
brandskydd. 

 I Mariestads och Karlsborgs kommuner är antalet dödsolyckor i trafiken högre än i de jämförda 
kommunerna. Detta bör utredas vidare för att konstatera var dödsolyckorna inträffar och om 
åtgärder kan vidtas för att minska sannolikheten för framtida dödsolyckor i trafiken. 

 I Gullspångs kommun sker många bränder i byggnad och trafikolyckor, sett till invånarantalet i 
kommunen. Särskilt noteras att antalet insatser fördubblades mellan 2014-2015. Detta bör 
utredas närmare i syfte att hitta orsaker till ökningen och även identifiera möjliga åtgärder för 
att minska antalet händelser. 
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Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer 

från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall 

från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som 

hushållsavfall.  

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §. 

AÖS ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som producenterna har ansvar för 

enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.  

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. 

Principer 

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament 

ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd 

(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom 

avfallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i 

samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §). 

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 

beslut om att anta taxan. 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas 

för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.   
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Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion föreslår 

nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 

Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, 

hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, 

byte av kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras 

vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses 

försvårande. 

Grundavgift  

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt 

övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå.  

Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  

 

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet 

småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.  

- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär 

förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte 

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, 

samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med 

personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  

 

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  
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Hämtningsavgift  

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 

behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 

hämtningsintervall och behandlingskostnad.  

Speciella avgifter 

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om avgift 

från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  

Fastighetsägarens ansvar 

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 

som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 

hushållsavfall. AÖS kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna 

abonnemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende: 

- ägarförhållanden 

- abonnemangets omfattning  

- placering av behållare  

- utebliven hämtning etc. 

Anmälan sker antingen till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag  

Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras 

retroaktivt.  

Betalning  

Fastighetsägaren ska betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag enligt 

betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas 

vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan 

tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag 

betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 
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Avgifter  

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms). 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 

eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

Grundavgifter  

 
Småhus och verksamheter 

 
900 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
450 kr per år 

 

Hämtningsavgifter  

Abonnemang avsedda för småhus 

 
Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall. 
 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtnings- 

avgift 
Summa  

avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 900 kr 715 kr 1 615 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

900 kr 1 105 kr 2 005 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

900 kr 1 430 kr 2 330 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

900 kr 2 120 kr 3 020 kr 
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Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då 
särskilda behov finns till följd av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 900 kr 1 015 kr 1 915 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

900 kr 1 405 kr 2 305 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

900 kr 1 730 kr 2 630 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

900 kr 2 420 kr 3 320 kr 

 

Delat kärl 
Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Delat kärl 140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 715 kr 

Delat kärl 190 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 
1 105 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

1 430 kr 

 
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl. Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin 
grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  900 kr 715 kr 1 615 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 900 kr 1 105 kr 2 005 kr 

 

Årshämtning restavfall 
(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet 
ska endast ställas fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 900 kr 95 kr 995 kr 
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Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall. 
 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 900 kr 1 285 kr 2 185 kr 

Kärl 190 liter 900 kr 1 675 kr 2 575 kr 

Kärl 240 liter 900 kr 2 000 kr 2 900 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 900 kr 2 690 kr 3 590 kr 

 

Delat kärl  
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl.  
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet.  

Brännbart avfall 1 gång / 2 veckor delat kärl Summa hämtningsavgift (kr/år) 

Kärl 140 liter  715 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 1 105 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 1 430 kr 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 900 kr 1 285 kr 2 185 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Abonnemang avsedda för fritidshus 

 
Avgifter för hämtning under perioden maj – september. 
 

Restavfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 450 kr 455 kr 905 kr 

Kärl 190 liter 450 kr 665 kr 1 115 kr 

Kärl 240 liter 450 kr 830 kr 1 280 kr 

 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljat undantag för 
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram 
då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 450 kr 95 kr 545 kr 

 

 

 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

 
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. 
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden  
maj-september. 

450 kr 455 kr 905 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor  
under perioden maj-september 
(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter  450 kr 280 kr 730 kr 
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Abonnemang för hämtning av latrin 

 

Latrinabonnemang Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarabonnemang 
under perioden maj – september 
 
(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 090 kr 

 

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till 

kund med latrinabonnemang. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 250 kr 
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta antalet kärl. 

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsavgift matavfall  
(kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 190 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 398 kr 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 570 kr 

 

Abonnemang för tömning av rest- eller brännbart avfall vid flerbostadshus och 

verksamheter etc. 

Avgift (kr/behållare och år) 

Rest- eller 
brännbart avfall 

Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 140 liter 715 kr 
(kan ej nytecknas) - - - 

Kärl 190 liter 1 105 kr 2 320 kr - - 

Kärl 240 liter 1 430 kr 3 005 kr 6 310 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 370 liter 2 335 kr 4 905 kr 
(kan ej nytecknas) 

10 300 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 660 liter 3 310 kr 6 950 kr 14 595 kr 30 650 kr 
(kan ej nytecknas) 

Säck 160-240 liter 1 055 kr 
(kan ej nytecknas) 

2 795 kr 
(kan ej nytecknas) - - 

Container 3-4 kbm  20 505 kr - - - 

Container 6 kbm 23 880 kr 50 150 kr - - 

Container 8 kbm 26 130 kr 54 875 kr 115 240 kr - 

Container 10 kbm 28 415 kr 59 670 kr 125 310 kr 270 840 kr 
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Abonnemang för underjordsbehållare 

 

Innan underjordsbehållare installeras ska AÖS kontaktas. Observera att särskilt 

regelverk för underjordsbehållare ska följas.  

 

Matavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr 32 505 kr 

 

 

Restavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr 33 455 kr 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr 39 595 kr 

 

 

Extratömning av underjordsbehållare  se avsnitt Övriga avgifter 
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra 

verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av 

andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och 

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för 

kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432). 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 950 kr 

1 gång/vecka 1 995 kr 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 190 kr 

 

Hämtning av restavfall  

Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, 

verksamheter etc. 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler, 

evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 

Storlek Hämtningsavgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 510 kr 

Kärl 660 liter 645 kr 

Container 6 kbm 1 790 kr 

Container 8 kbm 2 235 kr 

Container 10 kbm 2 680 kr 

Latrinkärl 350 kr 

 
Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)    320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl) 
Container (kr/st.)   1 500 kr 
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Övriga avgifter  

Extra hämtningar och tömningar 

Medges endast till kund med abonnemang hos AÖS. 

 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag 
Avgift 

kr/säck och hämtning 

Säck 160-240 liter  85 kr 

 

 

Avgift för planerad extra tömning  

Tömningsdag fastställs av AÖS eller dess entreprenörer.  

Avgift 

kr/ behållare och tömning 

Kärl 140 – 240 liter  85 kr 

Kärl 370 – 660 liter  100 kr 

 

 

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag  
Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl 140 - 660 liter  520 kr 

Container 3-10 kbm 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på 

ordinarie tömningsdag 

Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl och container, 140 liter – 10 kbm 520 kr 
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av AÖS) 

Kärl och säckar Avgift 
kr/behållare och tömning 

6-15 meter 32 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. 

 

Tillägg för försvårad tömning 

Kärl, säck och container Avgift/hämtställe och gång 

Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är 
försvårande. 

380 kr 

Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

150 kr 

 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar 

Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt 

tas med personal på plats.  

Innan byte av container tas kontakt med AÖS. 

 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift per behållare 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 320 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 

 

 



16 (19) 

 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Behållarstorlek Avgift per behållare 
(kr/behållare och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 440 kr 

3 kbm - 10 kbm  5 400 kr 

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm 3 640 kr 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 

Underjordsbehållare Avgift per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 

Hämtning vid fastighet Avgift per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 2 045 kr 

Paketbil med chaufför 1 370 kr 

Extra medföljande personal 635 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan 

container för utsorterat brännbart avfall beställas av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. 

får ej läggas tillsammans med annat avfall. 

 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift per styck 

Hushållens sorterade grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 120 kr 
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 

Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för 

verksamhetsavfall.  

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen 

avfallsanläggning. Med mindre mängd avses enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen 

kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat och uppmärkt. Större 

mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 

 

Komprimerat avfall 

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och 

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Små avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 1 000 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 270 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 840 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje 
ytterligare kbm 210 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 415 kr 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i 
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten 
tank 

Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 460 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 770 kr 

 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift 

Avgift per tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie 
tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 730 kr 

Vardag kl. 16-07 1 300 kr 

Helg 1 560 kr 

Storhelg 2 300 kr 
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Tömning av fosforfällor 

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 430 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 430 kr 

 



 
     
Datum  Handläggare  Beteckning 

    2021-04-21     AÖS2021.0013 
 
 
 
 

 
 

 

Skrivelse avfallstaxa 2022 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 

solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande 

beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.  

Information om förslag till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid 

sammanträde den 22 mars 2021 i syfte att förankra förslaget i respektive 

medlemskommun. 

 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad av 

insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat har avgifterna varit 

oförändrade under perioden 2011 – 2018 och den utökade verksamheten tillsammans 

med generella kostnadsökningar har istället finansierats genom att minska det egna 

kapitalet. Direktionen har därför årligen beslutat att inte återställa underskotten med 

hänvisning till förbundets goda finansiella ställning.  

 

Möjligheten till fortsatt finansiering via eget kapital är begränsad. Inför avfallstaxa 

2020 presenterades ett förslag om en successiv intäktsökning med 5 procent per år 

vilket motsvarar ca 6 mnkr för att minska de årliga underskotten. Förslaget 

accepterades av direktionen.  

Effektivisering och besparingar 

Inom AÖS arbetas det ständigt med besparingar och effektivisering av verksamheten. 

Några av de besparingsåtgärder som arbetas med är bland andra ”Sortera säcken” för 

minskade mängder brännbart restavfall, sidlastning i Mariestad för effektivare 

sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter och att öka antalet kunder som 

väljer digitala fakturaalternativ för minskade faktureringskostnader. 
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Avfallsförbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr 

per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten under 2021 

beräknas till 4 mnkr och under 2022 till ca 5,5 mnkr. Skatten belastar 

renhållningskollektivet och finansieras via avfallstaxan. 

Kommunalt ansvar för returpapper 

I december beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Från 

1 januari 2022 läggs istället ansvaret för insamling och återvinning av dagstidningar, 

reklamblad och andra trycksaker på kommunerna. Det nya systemet ska vara 

lättillgängligt och målet är att samla in och materialåtervinna 90 procent av 

returpappret som sätts på marknaden. 

Finansieringen av insamlingen ska ske inom ramen för avfallstaxan. Enligt beräkningar 

från branschorganisationen Avfall Sverige kan det kosta mellan  

150 – 250 kr per hushåll och år. Det råder även osäkerhet kring avsättningen för det 

insamlade materialet både gällande ersättning och möjlighet till avlämning.  

För AÖS del innebär det mycket kort tid att skapa en insamlingslösning som är 

ekonomiskt effektiv och som når insamlingsmålet. I möjligaste mån avser AÖS därför 

bibehålla nuvarande insamling. De ännu okända kostnaderna för insamling av 

returpapper föreslås rymmas inom redan föreslagna höjningar av grundavgiften. 

Förankring med kommundirektörer 

I januari 2018 beslutade ägarsamrådet att avfallstaxan ska förankras med respektive 

kommuns kommundirektör vilket också skett sedan dess. Den 22 januari 2021 träffade 

AÖS kommundirektörerna för att presentera tankarna inför förslag till ny avfallstaxa 

för 2022. Inga särskilda synpunkter på förslaget lämnades under mötet. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa 2022 

I förslag till avfallstaxa 2022 ökas intäkterna för grundavgifter med 5,8 mnkr och 

intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,5 mnkr. Avgift för 

mottagning av säck vid Falevi ÅVC för kunder med total dispens från sophämtning 

föreslås höjas från 100 kr till 120 kr per säck. 
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Grundavgifter  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 100 kr per år till 900 

kr. Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 50 kr per år 

till 450 kr.  

 

Småhus – exempel förändrad grundavgift 
 

Abonnemang 
Årsavgift kr/år 

År 2021 År 2022 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Kärl 190 liter med mat 1 905 2 005 100 8 5,2% 

 

Flerbostadshus - exempel på förändrad grundavgift 

 

Flerbostadshus 48 
lägenheter 
Abonnemang med 
sortering av matavfall 

År 2021 År 2022 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Avgift 
per  

lägenhet 
2022 

Årsavgift, kr 36 510 38 910 2 400 200 6,6% 811 kr 

 

Enligt statistik från Avfall Sverige betalar ett villahushåll i genomsnitt 2 224 kr per år i 

avfallsavgift (år 2019). Motsvarande avgift per hushåll i flerbostadshus är 1 399 kr.  

 

Små avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av små avloppsanläggningar föreslås höjas med 4 procent vilket 

motsvarar ca 500 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt 

ökade kostnader för behandling av slam.  

 

Storlek 2021 2022 Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 955 kr 1 000 kr 45 

3,1-5,0 kbm 1 210 kr 1 270 kr 60 

5,1-8,0 kbm 1 764 kr 1 840 kr 76 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 169                                                   Dnr 2019/00251 

Ny förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg (Avfall 
& Återvinning Skaraborg) 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2022.   

Det noteras att förbundets namn samtidigt ändras till ”Avfall & Återvinning 
Skaraborg”. 

Bakgrund 

De nuvarande medlemskommunernas översyn av förbundets uppdrag sammanfaller 
med Vara, Essunga, Grästorp och Götenes inträde i förbundet, vilket är bakgrunden 
till ny förbundsordning. I samband med översynen har nuvarande 
medlemskommuner aktivt medverkat till de nya medlemmarnas inträde i förbundet. 
Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg föreslår vid sitt sammanträde den 
21 juni 2021 att medlemskommunerna ska fastställa den nya förbundsordningen att 
gälla från den 1 januari 2022. 

Under de senaste decennierna har den kommunala avfallshanteringen präglats av 
betydande strukturförändringar med introduktion av nya ekonomiska och legala 
styrmedel, nationella miljömål, avreglering av ansvarsåtaganden, införande av 
producentansvar samt inte minst implementeringen av EU:s ramdirektiv för avfall 
från 2008.  

AÖS bildades år 2000 med syfte ”att utveckla och styra avfallshanteringen i regionen 
så att en prisvärd och kretsloppsanpassad avfallshantering uppnås till lägre pris än om 
varje kommun agerar enskilt”. Så här långt har också ett växande förbund inneburit 
en gemensam möjlighet att möta förändringarna med jämförelsevis rimliga avgifter 
för invånarna. 

Strukturförändringarna fortsätter emellertid och i april 2018 röstade 
Europaparlamentet för en ny avfallslagstiftning. Syftet är att främja övergången till en 
mer cirkulär ekonomi där produkter, material och resurser behålls i ekonomin så 
länge som möjligt och där avfallsgenereringen minimeras. De reviderade direktiven 
som tillsammans kallas avfallspaketet kommer med nationella justeringar att leda till 
ett antal ändringar i svenska lagar och andra författningar under åren 2020 - 2025. 
Regeringens beslut i december 2020 att överföra ansvaret för returpapper från 
producenterna till kommunerna är ett konkret exempel på förändrad lagstiftning.  

  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Översyn av förbundets uppdrag 

Under hösten 2020 bestämde medlemskommunerna att en översyn av förbundets 
uppdrag var lämplig utifrån att det var länge sedan uppdraget ursprungligen 
formulerades och under den tiden har det skett mycket vad gäller både lagstiftning 
och teknisk utveckling. Slutsatsen från översynen är att: 

 Förbundet ska bistå med kompetens och strategiskt stöd till 
medlemskommunerna i alla frågor som rör avfallsområdet, inkl. stöd i det 
avfallsförebyggande arbetet 

 Förutom att bereda avfallsplanen också vara drivande i arbetet med att 
genomföra den och att följa upp det arbete som gjorts. 

 Ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet inkl. 
information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen  

 Utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommun och AÖS 

 Återinträda som samrådspartner gentemot producentansvarsorganisationerna 

En ytterligare slutsats från översynen är att det finns behov av att låta någon med 
särskild kompetens inom området utreda förbundets möjligheter till och 
förutsättningar för verksamhet inom områdena:  

 fastighetsnära insamling (FNI) av återvinningsbara material för en- och 
flerfamiljshus 

 insamling av de kommunala verksamheternas återvinningsbara material 

 insamling av de kommunala verksamheternas farliga avfall, byggnadsavfall 
och asfalt 

 mottagning av avfall från ”mindre” företag 

AÖS har uppdragit åt konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån att genomföra 
utredningen som ska redovisas för medlemskommunerna senast under april 2022. 

Förbundets namn 

När merparten av kommunerna i Skaraborg är medlemmar i förbundet blir den 
nuvarande hänvisningen i förbundets namn till östra Skaraborg missvisande. 
Medlemskommunernas översyn innebär därför att förbundets namn samtidigt ändras 
till ”Avfall & Återvinning Skaraborg”. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 270/21 
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Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Protokollsutdrag från Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg  

§ 17/21 Ny förbundsförordning 

Förslag till förbundsförordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Avfallshantering Östra Skaraborg, info@avfallskaraborg.se) 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-06-30 

Dnr: KS 2019/00251   
Sida: 1 (3) 

 
  

 
 Thomas Johansson 

Tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Ny förbundsordning för Avfallshantering Östra 
Skaraborg (Avfall & Återvinning Skaraborg) 
Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 
2022.   

Det noteras att förbundets namn samtidigt ändras till ”Avfall & Återvinning 
Skaraborg”.         

Bakgrund 

De nuvarande medlemskommunernas översyn av förbundets uppdrag 
sammanfaller med Vara, Essunga, Grästorp och Götenes inträde i förbundet, 
vilket är bakgrunden till ny förbundsordning. I samband med översynen har 
nuvarande medlemskommuner aktivt medverkat till de nya medlemmarnas 
inträde i förbundet. Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg föreslår 
vid sitt sammanträde den 21 juni 2021 att medlemskommunerna ska fastställa 
den nya förbundsordningen att gälla från den 1 januari 2022. 

Under de senaste decennierna har den kommunala avfallshanteringen präglats 
av betydande strukturförändringar med introduktion av nya ekonomiska och 
legala styrmedel, nationella miljömål, avreglering av ansvarsåtaganden, 
införande av producentansvar samt inte minst implementeringen av EU:s 
ramdirektiv för avfall från 2008.  
 
AÖS bildades år 2000 med syfte ”att utveckla och styra avfallshanteringen i 
regionen så att en prisvärd och kretsloppsanpassad avfallshantering uppnås till 
lägre pris än om varje kommun agerar enskilt”. Så här långt har också ett 
växande förbund inneburit en gemensam möjlighet att möta förändringarna 
med jämförelsevis rimliga avgifter för invånarna. 
 
Strukturförändringarna fortsätter emellertid och i april 2018 röstade 
Europaparlamentet för en ny avfallslagstiftning. Syftet är att främja övergången 
till en mer cirkulär ekonomi där produkter, material och resurser behålls i 
ekonomin så länge som möjligt och där avfallsgenereringen minimeras. De 
reviderade direktiven som tillsammans kallas avfallspaketet kommer med 
nationella justeringar att leda till ett antal ändringar i svenska lagar och andra 
författningar under åren 2020 - 2025. Regeringens beslut i december 2020 att 
överföra ansvaret för returpapper från producenterna till kommunerna är ett 
konkret exempel på förändrad lagstiftning.  
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Översyn av förbundets uppdrag 
Under hösten 2020 bestämde medlemskommunerna att en översyn av 
förbundets uppdrag var lämplig utifrån att det var länge sedan uppdraget 
ursprungligen formulerades och under den tiden har det skett mycket vad gäller 
både lagstiftning och teknisk utveckling. Slutsatsen från översynen är att: 
 

 Förbundet ska bistå med kompetens och strategiskt stöd till 
medlemskommunerna i alla frågor som rör avfallsområdet, inkl. 
stöd i det avfallsförebyggande arbetet 

 Förutom att bereda avfallsplanen också vara drivande i arbetet med 
att genomföra den och att följa upp det arbete som gjorts. 

 Ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet 
inkl. information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen  

 Utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommun och 
AÖS 

 Återinträda som samrådspartner gentemot 
producentansvarsorganisationerna 

En ytterligare slutsats från översynen är att det finns behov av att låta någon 
med särskild kompetens inom området utreda förbundets möjligheter till och 
förutsättningar för verksamhet inom områdena:  

 fastighetsnära insamling (FNI) av återvinningsbara material för en- 
och flerfamiljshus 

 insamling av de kommunala verksamheternas återvinningsbara 
material 

 insamling av de kommunala verksamheternas farliga avfall, 
byggnadsavfall och asfalt 

 mottagning av avfall från ”mindre” företag 

AÖS har uppdragit åt konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån att genomföra 
utredningen som ska redovisas för medlemskommunerna senast under april 
2022. 

Förbundets namn 
När merparten av kommunerna i Skaraborg är medlemmar i förbundet blir den 
nuvarande hänvisningen i förbundets namn till östra Skaraborg missvisande. 
Medlemskommunernas översyn innebär därför att förbundets namn ändras till 
”Avfall & Återvinning Skaraborg”.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 
 
Protokollsutdrag från Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg  
§ 17/21 Ny förbundsförordning 
 
Förslag till förbundsförordning för Avfallshantering Östra Skaraborg         
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Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Avfallshantering Östra Skaraborg, info@avfallskaraborg.se) 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag  
Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-
21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 
enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 
bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 
avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 
svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 
avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 
densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 
för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 
Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 
skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter, 

- anordna möte mellan förbundschef och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst 
två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 

- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  
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§ 3 Varaktighet 
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 
Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 
förbundschef som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 
Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 
och en ersättare. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posten som vice ordförande alterneras 
årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 
beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 
tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 
Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser 
som tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.  

Från och med 1 januari 2023 ersätts ovanstående med följande: 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 
andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 
erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 
Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 
och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  

Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 
Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.  

§ 8 Lån, borgen m.m.  
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 
20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  
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§ 9 Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra 
anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 
En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 
offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid 
direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 
För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 
väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning 
(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 
Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.  

§ 13 Utträde 
En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 
den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 
utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 
medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 
Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 
också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 
kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 
kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 
kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 



5 (8) 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 
förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 
och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 
tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 
bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 
granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 
förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 
förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  
Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 
Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 
förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 
antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 
medlemmarna.  

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.  
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Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  
Ks-ordförande  

 

__________________________________  
Kommunchef eller motsvarande 



 
     
Datum  Handläggare  Beteckning 

    2021-06-10      
 
 
 
 

 
 

 

Skrivelse, ny förbundsordning 

Bakgrund 

Medlemskommunernas översyn av förbundets uppdrag sammanfaller med fyra nya 

medlemmars inträde i förbundet, vilket är bakgrunden till ny förbundsordning att gälla 

från 1 januari 2022. I samband med översynen har nuvarande medlemskommuner 

aktivt medverkat till de nya medlemmarnas inträde i förbundet. 

Under de senaste decennierna har den kommunala avfallshanteringen präglats av 

betydande strukturförändringar med introduktion av nya ekonomiska och legala 

styrmedel, nationella miljömål, avreglering av ansvarsåtaganden, införande av 

producentansvar samt inte minst implementeringen av EU:s ramdirektiv för avfall från 

2008.  

AÖS bildades år 2000 med syfte ”att utveckla och styra avfallshanteringen i regionen så 

att en prisvärd och kretsloppsanpassad avfallshantering uppnås till lägre pris än om varje 

kommun agerar enskilt”. Så här långt har också ett växande förbund inneburit en 

gemensam möjlighet att möta förändringarna med jämförelsevis rimliga avgifter för 

invånarna. 

Strukturförändringarna fortsätter emellertid och i april 2018 röstade 

Europaparlamentet för en ny avfallslagstiftning. Syftet är att främja övergången till en 

mer cirkulär ekonomi där produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge 

som möjligt och där avfallsgenereringen minimeras. De reviderade direktiven som 

tillsammans kallas avfallspaketet kommer med nationella justeringar att leda till ett 

antal ändringar i svenska lagar och andra författningar under åren 2020 - 2025. 

Regeringens beslut i december 2020 att överföra ansvaret för returpapper från 

producenterna till kommunerna är ett konkret exempel på förändrad lagstiftning.  
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Översyn av förbundets uppdrag 

Under hösten 2020 bestämde medlemskommunerna att en översyn av förbundets 

uppdrag var lämplig utifrån att det var länge sedan uppdraget ursprungligen 

formulerades och under den tiden har det skett mycket vad gäller både lagstiftning och 

teknisk utveckling. Slutsatsen från översynen är att: 

 Förbundet ska bistå med kompetens och strategiskt stöd till medlemskommunerna i 

alla frågor som rör avfallsområdet, inkl. stöd i det avfallsförebyggande arbetet 

 förutom att bereda avfallsplanen också vara drivande i arbetet med att genomföra 

den och att följa upp det arbete som gjorts. 

 ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet inkl. information 

om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen  

 utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommun och AÖS 

 återinträda som samrådspartner gentemot producentansvarsorganisationerna 

 

En ytterligare slutsats från översynen är att det finns behov av att låta någon med 

särskild kompetens inom området utreda förbundets möjligheter till och 

förutsättningar för verksamhet inom områdena:  

 fastighetsnära insamling (FNI) av återvinningsbara material för en- och 

flerfamiljshus 

 insamling av de kommunala verksamheternas återvinningsbara material 

 insamling av de kommunala verksamheternas farliga avfall, byggnadsavfall och 

asfalt 

 mottagning av avfall från ”mindre” företag 

 

AÖS har uppdragit åt konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån att genomföra utredningen 

som ska redovisas för medlemskommunerna senast under april 2022. 
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Förbundets namn 

När merparten av kommunerna i Skaraborg är medlemmar i förbundet blir den nuvarande 

hänvisningen i förbundets namn till östra Skaraborg missvisande. Medlemskommunernas 

översyn innebär därför att förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvinning Skaraborg” 

 

Nya medlemmar 

Samarbete mellan kommuner i Skaraborg har varit svaret på strukturförändringarna 

inom avfallsbranschen och ett utökat samarbete med fler medlemskommuner i AÖS 

bedöms fortsatt vara ett kostnadseffektivt svar på nya utmaningar. 

För förbundet innebär en ny medlemskommun initiala ansträngningar som inte helt 

låter sig beräknas i förväg. Varje ny medlem har dock inneburit en förstärkning av 

förbundet och en ökad gemensam möjlighet att nå ”en prisvärd och kretsloppsanpassad 

avfallshantering”.  

 

Vara, Essunga, Grästorp och Götene  

Insamling av matavfall fortsätter att vara den huvudsakliga orsaken till att fler 

kommuner i Skaraborg söker medlemskap i AÖS och under 2020 - 2021 har 

direktionen fortlöpande informerats om överläggningarna med Vara, Essunga, Grästorp 

och Götene. Överläggningarna har förts i andan av direktionens syn på nya medlemmar 

i AÖS (framtidsdagen den 7 februari 2017). Varas medlemskap har angetts som en 

förutsättning för Essungas och Grästorps medlemskap. Detta av såväl geografiska som 

verksamhetsmässiga skäl. Tiden för samordning av verksamheter och taxor har angetts 

till 3 – 5 år. 

 

Vara 

Vara budgeterar med ett överskott år 2021 i syfte att minska eller helt återställa 

renhållningsverksamhetens negativa fond. En eventuellt kvarvarande fond kommer att 

kvarstanna hos Vara kommun.  
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Vara startade insamling av matavfall den 1 januari 2021 och har valt samma system 

med bruna kärl och papperspåsar som AÖS. För närvarande töms restavfallet varannan 

vecka och en ändring av tömningsfrekvensen till var fjärde vecka sker lämpligen 

samordnat med start av matavfall i Essunga och Grästorp.  

Sophämtningen i Vara sker på entreprenad av RagnSells AB som även debiterar 

renhållningsavgifterna. En överföring av kundregister till kommunen (AÖS) är 

avtalsreglerad. AÖS erfarenhet av liknande överföringar av kundregister från 

medlemskommunernas energibolag bedöms underlätta en kommande överföring. 

RagnSells AB äger behållarna för restavfall i Vara kommun. Inför ny entreprenad-

upphandling behöver behållarna övergå till AÖS ägo på samma sätt som vid Skaras 

medlemskap. Inget tyder på att entreprenören skulle motsätta sig att överlåta 

behållarna till ett adekvat pris. Matavfallsbehållarna ägs av Vara kommun och kommer 

att överlåtas till AÖS till bokfört värde. 

Vara projekterar för närvarande en ny återvinningscentral som beräknas stå färdig 

under 2022 och AÖS har varit delaktig i arbetet. Den nya återvinningscentralen 

kommer att ersätta den nuvarande som ägs och drivs av RagnSells AB. Den framtida 

kostnaden för ÅVC i Vara bedöms bli lägre eller i paritet med nuvarande kostnad för 

avtalet med RagnSells AB. Det lokala näringslivet förväntas fortsatt kunna lämna sitt 

avfall vid RagnSells anläggning. 

AÖS kundenkäter har påvisat behovet av ett mer omfattande informationsarbete. 

Därutöver är en utökad kommunikation med medlemskommunerna en av 

slutsatserna i översynen av AÖS uppdrag. Vara kommuns medlemskap innebär 

ett värdefullt tillskott via personalövertag av en medarbetare med kompetenser 

och kunskaper som med fördel kan nyttjas i arbetet med information och 

kommunikation inom hela förbundet.  

 

Essunga 

Kommunen bedömer att verksamhetens ekonomi kommer att vara i balans efter en 

taxehöjning den 1 januari 2021 och AÖS delar bedömningen. 
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AÖS behöver införa sortering av matavfall i Essunga kommun på motsvarande sätt som 

vid medlemskapen för Skara, Mariestad och Gullspång. Sortering av matavfall i Essunga 

införs samordnat med Grästorp. 

De enskilda avloppsanläggningarna i Essunga är i slutskedet av den kartläggning som 

utförs av kommunens miljökontor. AÖS behöver därefter införliva och upphandla den 

regelmässiga tömningen. Med tillgång till kartläggningen finns goda förutsättningar 

inför en upphandling. 

Sophämtning utförs på entreprenad av RagnSells AB. Kundregister och avfallsbehållare 

för restavfall hanteras på samma sätt som för Vara. 

En fortsatt tillgång till återvinningscentralen för det lokala näringslivet framhålls som 

viktigt i Essunga. Frågan om företagens tillgång till förbundets återvinningscentraler 

bedöms finna sin lösning inom ramen för Miljö- och Avfallsbyråns utredning samt grönt 

kort för företag vid Odenslunds ÅVC i Gullspång. 

 

Grästorp 

Grästorp har tidigare haft sortering av matavfall via färgade plastpåsar (Optibag) men 

efter problem vid den behandlande anläggningen i Trollhättan avvecklades sorteringen. 

Sortering av matavfall i Grästorp återinförs samordnat med Essunga. 

Grästorps kommun har lämnat en skriftlig försäkran som innebär att AÖS vid behov 

kan lämna slam från enskilda avloppsanläggningar vid det kommunala reningsverket. 

Slammet har traditionellt varit föremål för spridning på energigrödor och den skriftliga 

försäkran har upprättats i det fall spridningen av någon anledning inte längre kan 

fortsätta. AÖS medverkar i förberedelserna för upphandling av entreprenad för 

tömning av enskilda avloppsanläggning från den 1 mars 2022. 

Sophämtning utförs på entreprenad av RagnSells AB men kundregister och debitering 

av renhållningsavgifter ombesörjs av Grästorps kommun. Överföring av kundregister 

till AÖS planeras att genomföras i samband med medlemskapet. Avfallsbehållare för 

restavfall hanteras på samma sätt som för Vara. 
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Återvinningscentralen i Grästorp är samlokaliserad med kommunens reningsverk och 

det är medarbetare inom samhällsbyggnads- och arbetsmarknadsenheten som svarar 

för skötsel och drift av anläggningen. Diskussioner om detaljer pågår med inriktning att 

upprätta ett avtal som innebär att verksamheten tills vidare kan fortgå som tidigare.  

En fortsatt tillgång till återvinningscentralen för det lokala näringslivet framhålls som 

viktigt i Grästorp. Företagens tillgång till återvinningscentralen hanteras på samma sätt 

som för Essunga. 

 

Götene 

Götenes avfallsverksamhet återfinns i det kommunala bolaget Götene Vatten & Värme 

AB och överläggningarna med AÖS har omfattat såväl bolaget som kommunen.  

Renhållningsverksamheten är budgeterad med överskott för 2021. 

AÖS behöver införa sortering av matavfall i Götene kommun och införandet kan 

samordnas med dito i Essunga och Grästorp. 

Sophämtning utförs på entreprenad av Remondis AB. Befintliga kundregister övertas 

från Remondis AB (sophämtning) och PR Slamsugning AB (enskilda 

avloppsanläggningar). Inget tyder på att entreprenörerna skulle motsätta sig 

överföringarna av kundregister som är avtalsreglerad. Avfallsbehållare för restavfall 

hanteras på samma sätt som för Vara. 

Maskiner och inventarier på återvinningscentralen har varit föremål för gemensam 

värdering och kommer att förvärvas av AÖS i samband med medlemskapet. En fortsatt 

tillgång till återvinningscentralen för det lokala näringslivet framhålls som viktigt i 

Götene. Företagens tillgång till återvinningscentralen hanteras på samma sätt som för 

Essunga och Grästorp. 

Utöver personalövertag av medarbetare vid återvinningscentralen innebär Götenes 

medlemskap ett värdefullt tillskott via en medarbetare med kompetenser och 

kunskaper som väl motsvarar den vakanta tjänsten som miljöingenjör inom AÖS. Den 

nuvarande verksamhetschefen närmar sig pension och personalövertaget bedöms 
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underlätta samgåendet genom överföring av dennes djupa kunskaper om 

verksamheten i Götene. 

 

Samordning av taxor och föreskrifter 

Taxorna i de tillkommande medlemskommunerna bedöms generera intäkter som 

motsvarar kostnaderna för verksamheterna. Enskilda avgifter är jämförelsevis både 

lika, högre samt lägre än hos AÖS, men den allmänna bilden är ett högre taxeläge hos 

merparten av de blivande medlemmarna. Samordning av avtalstider och -villkor samt 

nya entreprenadupphandlingar beräknas minska de nya medlemskommunernas 

kostnader. Med reservation för nya krav gällande returpapper och höjt mål för 

matavfallsinsamling bör taxorna om möjligt bibehållas i de nya medlemskommunerna i 

avvaktan på AÖS planerade avgiftshöjningar i de nuvarande medlemskommunerna. 

Nuvarande AÖS förväntas vara i ekonomisk balans 2024. 

Sammanfattningsvis bedöms samordningen av taxor kunna ske inom 3 – 5 år. 

Avfallsföreskrifterna i samtliga kommuner behöver revideras huvudsakligen som en 

förutsättning för insamling av matavfall inkl. samordning av hämtningsfrekvenser. 

 

Sammanfattande bedömning 

Kommande förändringar och krav inom avfallssektorn och den cirkulära ekonomin 

talar starkt för ett större förbund med Vara, Essunga, Grästorp och Götene som 

medlemmar. En större enhet står bättre rustade för kommande förändringar och kan 

bland annat genom upphandlingar och samlad kompetens hålla nere kostnaderna för 

verksamheten vilket påverkar avgifterna för avfallshanteringen i positiv riktning. 

De nya medlemskommunerna bedöms därför stärka förbundet och det nya uppdraget 

ger förutsättningar för en bra och framtidsinriktad avfallshantering i AÖS område. 

 

 

 

Lars Persson 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 163                                                   Dnr 2020/00092 

Motion om att registrera kommunens avvikelser digitalt 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att Mariestads kommun redan arbetar 
strategiskt och löpande med digitalisering i samtliga verksamheter där avvikelser 
ingår som en del i detta. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. 

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen 
ska kunna registrera alla avvikelser inom kommunens olika verksamheter (inte bara 
inom socialnämndens verksamhetsområde) digitalt. Kommunfullmäktige har i beslut 
den 24 februari 2020, § 13, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen har beretts av kommunens digitaliseringsstrateg.  

Idag hanterar kommunens samtliga sektorer och verksamheter avvikelser i någon 
form. Arbetet med en övergång till digital registrering pågår som en del i 
verksamheternas arbete med att effektivisera sina verksamheter. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 264/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Protokollsutdrag kf § 13/20 

Motionen från Lillemor Ågren (S) om att registrera kommunala avvikelser digitalt 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Motionären) 

(Sektorchef Åsa Alvner) 

(Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson) 

(Kommunsekreteraren) 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-06-30 

Dnr: KS 2020/00092   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Thomas Johansson 

Tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Motion om att registrera kommunens avvikelser 
digitalt 
Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att Mariestads kommun redan 

arbetar strategiskt och löpande med digitalisering i samtliga 

verksamheter där avvikelser ingår som en del i detta. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad.            

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 

att kommunen ska kunna registrera alla avvikelser inom kommunens 

olika verksamheter (inte bara inom socialnämndens 

verksamhetsområde) digitalt. Kommunfullmäktige har i beslut den 24 

februari 2020, § 13, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. Motionen har beretts av kommunens digitaliseringsstrateg.  

Idag hanterar kommunens samtliga sektorer och verksamheter 

avvikelser i någon form. Arbetet med en övergång till digital 

registrering pågår som en del i verksamheternas arbete med att 

effektivisera sina verksamheter.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 
 
Digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
 
Protokollsutdrag kf § 13/20 
 
Motionen från Lillemor Ågren (S) om att registrera kommunala avvikelser 
digitalt         
 



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären)  
(Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson) 

(Chef för sektor ledning Åsa Alvner) 
 





Datum: 2020-03-18 
Dnr: 2020/00092 

Sida: 1 (1) 
 
 
 
 

Sektor ledning 
Maria Nilsson 
Digitaliseringsledare och  
MTG-samordnare 
 

 Kommunstyrelsen  
 

 
 
 

Svar på motion om avvikelserapportering 

Förslag till beslut 

Då verksamheterna redan arbetar med en övergång till digital registrering av 

avvikelser avslår kommunstyrelsen motionen och motionen anses därmed vara 

besvarad.  

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) har motionerat om att kommunen ska kunna registrera alla 

avvikelser inom kommunens olika verksamheter (inte bara inom socialnämndens 

verksamhetsområde) digitalt. Motionen har beretts av digitaliseringsstrateg Maria 

Nilsson.  

Idag hanterar kommunens samtliga sektorer och verksamheter avvikelser i någon 

form. Arbetet med en övergång till digital registrering pågår som en del i 

verksamheternas arbete med att effektivisera sina verksamheter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av digitaliseringsstrateg Maria Nilsson, 2021-03-18 

 

Motion om avvikelserapportering  

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 

Chef för sektor ledning Åsa Alvner 

Samtliga sektorchefer i Mariestads kommun 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Sida 1 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 13 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om digital registrering av avvikelser (KS 2020/92) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Idag finns det möjlighet att inom socialnämndens verksamheter registrera 
tillbud digitalt, för avvikelser används pappersblanketter. Lillemor Ågren för 
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunen ska kunna 
registrera alla avvikelser inom kommunens olika verksamheter (inte bara inom 
socialnämndens verksamhetsområde) digitalt.         

 

Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 164                                                   Dnr 2021/00272 

Motion om budget i balans  
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att 
kommunfullmäktiges beslut från den 30 september 2019, § 59, om åtgärder för 
budget i balans 2019, tas upp till prövning för klargörande om beslutet fortfarande 
gäller och i så fall att en prövning görs av om åtgärderna bör finnas kvar. 

Kommunfullmäktige har den 31 maj 2021, beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut, § 148/21, att överprövningen av 
anställningar – beslut om vakanser- ny- och återanställningar överlämnas till 
kommundirektören, ekonomichefen och HR chefen kvarstår inte beslutet om 
prövning av kommunstyrelsens presidium. 

Tertialrapport 1, som baseras på redovisningen till och med april prognostiserade ett 
totalt underskott gentemot budget inom verksamheternas kostnader. Detta medför 
att åtgärderna om återhållsamhet av inköp/avtal råder enligt tidigare fattat beslut.  

Utifrån ovanstående är förslaget att motionen ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen.  

 

Janne Jansson (S) tillstyrker Engström Rosengrens (V) yrkande. 

 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ordförande Anders Karlsson (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om att motionen 
ska avslås. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 285/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 

Motionen 

Protokollsutdrag kf § 59/21 Åtgärder för budget i balans 2019 

Protokollsutdrag kf § 60/21 Motion om budget i balans 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

Motionären) 

(Ekonomichef Christina Olsson) 

(Kommunsekr.)  



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-08-25 

Dnr: KS 2021/00272   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Susanne Wirdemo 

kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Motion om budget i balans 
Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till 

kommunfullmäktige yrkat att kommunfullmäktiges beslut från den 30 

september 2019, § 59, om åtgärder för budget i balans 2019, tas upp 

till prövning för klargörande om beslutet fortfarande gäller och i så 

fall att en prövning görs av om åtgärderna bör finnas kvar. 

Kommunfullmäktige har den 31 maj 2021, beslutat överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut, § 148/21, att överprövningen av 
anställningar – beslut om vakanser- ny- och återanställningar överlämnas till 
kommundirektören, ekonomichefen och HR chefen kvarstår inte beslutet om 
prövning av kommunstyrelsens presidium. 
 
Tertialrapport 1, som baseras på redovisningen till och med april 
prognostiserade ett totalt underskott gentemot budget inom verksamheternas 
kostnader. Detta medför att åtgärderna om återhållsamhet av inköp/avtal råder 
enligt tidigare fattat beslut.  
 
Utifrån ovanstående är förslaget att motionen ska avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
 
Motionen 
 
Protokollsutdrag kf § 59/21 Åtgärder för budget i balans 2019 
 
Protokollsutdrag kf § 60/21 Motion om budget i balans 



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Ekonomichef Christina Olsson  



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-08-25 

Dnr: KS 2019/00451   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Christina Olsson 

Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 

 

Motion om budget i balans 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.           

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till 

kommunfullmäktige yrkat att  

Kommunfullmäktige beslutet från 30 september 2019(Kf§59) tas upp 

till prövning för klargörande om det fortfarande gäller och i så fall. 

Att en prövning görs av om åtgärderna bör finnas kvar. 

Kommunfullmäktige har den 31 maj 2021 beslutat överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut (ks§148) att överprövningen av 
anställningar – beslut om vakanser- ny- och återanställningar överlämnas till 
kommundirektören, ekonomichefen och HR chefen kvarstår inte beslutet om 
prövning av kommunstyrelsens presidium. 
 
Tertialrapport 1, som baseras på redovisningen till och med april 
prognostiserade ett totalt underskott gentemot budget inom verksamheternas 
kostnader. Detta medför att åtgärderna om återhållsamhet av inköp/avtal råder 
enligt tidigare fattat beslut.  
 
Utifrån ovanstående är förslaget att motionen ska avslås  

Underlag för beslut 

Christina Olsson 
Ekonomichef   



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Motionären  
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 14 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 59 (forts.) 
 

Motion om budget i balans (KS 2021/272) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige att 
fullmäktiges beslut från den 30 september 2019 tas upp till prövning. Detta för 
klargörande om beslutet om åtgärder för allmän återhållsamhet i syfte att 
minska kommunens kostnader och därmed bidra till en budget i balans, 
fortfarande gäller. Vidare föreslår Engström Rosengren (V) att om beslutet 
fortfarande gäller ska en prövning göras av om åtgärderna bör fortsatt finnas 
kvar. 

 
Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 

 

 





 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

Sida 1 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 59 Dnr 2018/00015  

Åtgärder för budget i balans 2019 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder ska vidta åtgärder för 
allmän återhållsamhet i syfte att minska kommunens kostnader och därmed 
bidra till en budget i balans vid årets slut. Nedanstående regler gäller 
tillsvidare: 

 Samtliga vakanta tjänster ska prövas av sektorchef/verksamhetschef 
(tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden).  

 Nyinrättade tjänster ska godkännas av personalutskottet. 

 Stor restriktivitet ska gälla vid anställning av vikarier. 

 Övertid, mertid och timanställningar ska begränsas. 

 Inköp/avtal som inte är uppenbart nödvändiga för verksamhetens 
dagliga drift ska avstås. Med inköp/avtal avses även konsulttjänster, 
entreprenader, hyra/leasing, kurser och konferenser med mera. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta 
om uppföljning och följduppdrag med anledning av ovanstående regler. 
Kommunstyrelsen äger även rätt att upphäva enskilda regler och reglerna i 
sin helhet när budgeten bedöms vara i balans. 

Kommunstyrelsen har i beslut den 16 september 2019, § 146, uppdragit åt 
nämnderna att månadsvis redovisa de åtgärder som respektive nämnd 
vidtagit för att uppnå en budget i balans vid årets slut. IFO ska särskilt 
rapportera placeringar och försörjningsstöd. Redovisningen ska ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och lämnas av ordförande och 
sektorchef/verksamhetschef.  

3. Löpande avrapportering av vidtagna åtgärder, enligt punkt 1 ovan ska ske 
till respektive nämndpresidier veckovis. Rapporteringen ska samordnas i 
kommunchefens ledningsgrupp.   

4. Samtliga ärenden som ska beslutas av nämnd/utskott ska vara beredda av 
sektorchef. I tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden bereds 
ärenden av respektive verksamhetschef. 



 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

Sida 2 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Bakgrund 

Mariestad kommun har tertialuppföljningar av mål och budget. Vid tertial 1 
(T1) som baseras på redovisningen från januari till april redovisades ett 
prognostiserat resultat om totalt 3,9 miljoner kronor, vilket motsvarar  
10,0 miljoner kronor sämre än budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav då 
uppdrag till de nämnder som redovisar ett underskott att inkomma med 
åtgärdsförslag. Åtgärdsplaner har beslutats i Socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, teknisk nämnd och överförmyndarnämnden. 
Åtgärdsplaner ska redovisas i samband med delårsrapporten.  

Vid nämndernas månadsvisa uppföljningar har det uppdagas ytterligare 
budgetavvikelse vid socialnämnden. Därmed behöver ytterligare krafttag tas för 
att hålla budgeten för 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 146/19 

 Skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M), 
daterad 2019-08-20 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Samtliga sektorchefer 
Teknisk chef Michael Nordin 
Verksamhetschef miljö och bygg Annika Kjellkvist 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-23 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 142                                                   Dnr 2021/00216 

Motion om att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås med motiveringen att krav på 
ett skriftligt svar på interpellationer kan hämma det politiska arbetet genom långa 
ledtider. 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (Mp) har i en motion föreslagit att lydelsen i 
§ 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning om interpellationer ska ändras från ”Ett 
svar på en interpellation bör vara skriftligt” till ”Ett svar på en interpellation ska vara 
skriftligt”. De har även föreslagit att den administrativa enheten ska få i uppdrag att 
ta fram förslag på formulering till kommunfullmäktiges arbetsordning som ska 
reglera när ett skriftligt svar senast ska lämnas och på vilket sätt det ska 
tillgängliggöras för kommunfullmäktiges ledamöter. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2021 att överlämna 
motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.  

Reglering av interpellationer ska ingå i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt 5 
kap. 72 § Kommunallagen (2017:275), men det finns inte något lagkrav på hur och 
när en interpellation ska besvaras. I det förslag på arbetsordning för fullmäktige som 
tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anges att en interpellation 
ska besvaras skriftligt och att svaret bör lämnas senast under det sammanträde som 
följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Den ledamot som har ställt 
interpellationen bör enligt förslaget från SKR få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

En genomgång av arbetsordningar för ett antal kommuner och regioner av 
varierande storlek och geografisk placering indikerar att skriftligt svar på 
interpellationer vanligtvis krävs. Av totalt 30 arbetsordningar har 29 ett uttryckligt 
krav på skriftligt svar.  

I fråga om när en interpellation ska besvaras är regleringarna mer varierande. 18 
arbetsordningar anger att svar ska lämnas under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes, åtta arbetsordningar anger att svar lämnas under 
det företräde interpellationen ställs och i fyra arbetsordningar kan svaret lämnas 
under samma eller efterföljande sammanträde. Gemensamt för arbetsordningarna är 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-23 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

att den ledamot som ställt en interpellation bör få ta del av svaret senast en dag innan 
det sammanträde då svaret ska lämnas.  

Det finns dock exempel på arbetsordningar där svar ska delges tidigare än så och till 
samtliga ledamöter och ersättare. I vissa arbetsordningar tydliggörs även hur och när 
svaret ska skickas, exempelvis till kommunkansliet innan ett särskilt klockslag en viss 
dag. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) tillstyrkande av 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 241/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-04 

Kommunfullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Sammanställning av arbetsordningar för fullmäktige i kommuner och regioner, 2021-
05-18 

Förslag på formulering - § 35 om interpellationer, 2021-05-18 

Arbetsordning för fullmäktige, SKR  

Protokollsutdrag kf § 50/21 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Utredare Daniel Boman (för publicering författningssamlingen)) 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Kommunsekreterare Eleonor Hultmark) 
(Samtliga nämnder (via nämndsekr.)) 
(Motionärerna) 
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 Thomas Johansson 

tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Motion om att ändra kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Tf. kommundirektören lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (Mp) har i en motion 

föreslagit att lydelsen i § 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning om 

interpellationer ska ändras från ”Ett svar på en interpellation bör vara 

skriftligt” till ”Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt”. De har 

även föreslagit att den administrativa enheten ska få i uppdrag att ta 

fram förslag på formulering till kommunfullmäktiges arbetsordning 

som ska reglera när ett skriftligt svar senast ska lämnas och på vilket 

sätt det ska tillgängliggöras för kommunfullmäktiges ledamöter. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 

2021 att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för 

beredning.  

Reglering av interpellationer ska ingå i kommunfullmäktiges 

arbetsordning enligt 5 kap. 72 § Kommunallagen (2017:275), men det 

finns inte något lagkrav på hur och när en interpellation ska besvaras. 

I det förslag på arbetsordning för fullmäktige som tagits fram av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anges att en interpellation 

ska besvaras skriftligt och att svaret bör lämnas senast under det 

sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör enligt förslaget från 

SKR få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då 

svaret ska lämnas. 

En genomgång av arbetsordningar för ett antal kommuner och 

regioner av varierande storlek och geografisk placering indikerar att 

skriftligt svar på interpellationer vanligtvis krävs. Av totalt 30 

arbetsordningar har 29 ett uttryckligt krav på skriftligt svar. I fråga om 

när en interpellation ska besvaras är regleringarna mer varierande. 18 

arbetsordningar anger att svar ska lämnas under det sammanträde 



 
  Sida 

2(2) 
 

 

som följer närmast efter det då interpellationen ställdes, åtta 

arbetsordningar anger att svar lämnas under det företräde 

interpellationen ställs och i fyra arbetsordningar kan svaret lämnas 

under samma eller efterföljande sammanträde. Gemensamt för 

arbetsordningarna är att den ledamot som ställt en interpellation bör 

få ta del av svaret senast en dag innan det sammanträde då svaret ska 

lämnas. Det finns dock exempel på arbetsordningar där svar ska 

delges tidigare än så och till samtliga ledamöter och ersättare. I vissa 

arbetsordningar tydliggörs även hur och när svaret ska skickas, 

exempelvis till kommunkansliet innan ett särskilt klockslag en viss 

dag.     

Underlag för beslut 

Kommunfullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Sammanställning av arbetsordningar för fullmäktige i kommuner och 

regioner, 2021-05-18 

Förslag på formulering - § 35 om interpellationer, 2021-05-18 

Arbetsordning för fullmäktige, SKR        

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
Samtliga nämnder (via nämndsekreterare) 
Motionärerna  
 



Datum: 2021-05-31 
Dnr: KF 2021/216  
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Kommunfullmäktiges presidium 
Jan Wahn (C), ordförande. 
Erik Ekblom (M), v ordf. 
Catarina Åkerblad (S) 2 v ordf. 
 

 Kommunfullmäktige 
 

 
 
 

Motion om ändring i kommunfullmäktiges 
arbetsordning rörande interpellationer 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i arbetsordningen rörande 

interpellationer från ”Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt” till ”Ett svar 

på en interpellation ska vara skriftligt”. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att interpellationer ska ges in till 

kommunkansliet senast två veckor före det sammanträde vid vilket ledamoten 

avser att ställa den. En interpellation ska besvaras under det sammanträde till 

vilket den är ställd och svaret ska lämnas in till kommunkansliet senast torsdagen 

veckan före fullmäktiges sammanträde för att det ska kunna delges samtliga 

ledamöter och ersättare.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (Mp) har i en motion föreslagit att 

lydelsen i § 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning om interpellationer ska ändras 

från ”Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt” till ”Ett svar på en 

interpellation ska vara skriftligt”. De har även föreslagit att den administrativa 

enheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på formulering till 

kommunfullmäktiges arbetsordning som ska reglera när ett skriftligt svar senast 

ska lämnas och på vilket sätt det ska tillgängliggöras för kommunfullmäktiges 

ledamöter. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2021 att 

överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.  

Reglering av interpellationer ska ingå i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt 5 

kap. 72 § Kommunallagen (2017:275), men det finns inte något lagkrav på hur och 

när en interpellation ska besvaras. I det förslag på arbetsordning för fullmäktige 

som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anges att en 

interpellation ska besvaras skriftligt och att svaret bör lämnas senast under det 

sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Den 
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ledamot som har ställt interpellationen bör enligt förslaget från SKR få del av 

svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

En genomgång av arbetsordningar för ett antal kommuner och regioner av 

varierande storlek och geografisk placering indikerar att skriftligt svar på 

interpellationer vanligtvis krävs. Av totalt 30 arbetsordningar har 29 ett uttryckligt 

krav på skriftligt svar. I fråga om när en interpellation ska besvaras är 

regleringarna mer varierande. 18 arbetsordningar anger att svar ska lämnas under 

det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes, åtta 

arbetsordningar anger att svar lämnas under det företräde interpellationen ställs 

och i fyra arbetsordningar kan svaret lämnas under samma eller efterföljande 

sammanträde. Gemensamt för arbetsordningarna är att den ledamot som ställt en 

interpellation bör få ta del av svaret senast en dag innan det sammanträde då 

svaret ska lämnas. Det finns dock exempel på arbetsordningar där svar ska delges 

tidigare än så och till samtliga ledamöter och ersättare. I vissa arbetsordningar 

tydliggörs även hur och när svaret ska skickas, exempelvis till kommunkansliet 

innan ett särskilt klockslag en viss dag.    

Underlag för beslut 

Kommunfullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Genomgång av arbetsordningar för fullmäktige i kommuner och regioner,  

2021-05-18 

Förslag på formulering - § 35 om interpellationer, 2021-05-18 

Arbetsordning för fullmäktige, SKR, 

https://skr.se/download/18.544e1c0b1784a907392b12/1616173874727/Arbetso

rdning-for-fullmaktige-justerad-januari-2021.pdf. 

 

Jan Wahn                      Erik Ekblom                     Catharina Åkerblad                         

ordförande                    förste vice ordförande       andra vice ordförande                      

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

https://skr.se/download/18.544e1c0b1784a907392b12/1616173874727/Arbetsordning-for-fullmaktige-justerad-januari-2021.pdf
https://skr.se/download/18.544e1c0b1784a907392b12/1616173874727/Arbetsordning-for-fullmaktige-justerad-januari-2021.pdf


Genomgång av arbetsordningar avseende interpellationer för kommuner och regioner, 2021-05-18

KF 2021/216

I genomgången ingår 20 kommuner och tio regioner av varierande storlek och geografisk placering. Gällande kommuner har arbetsordningar för fyra andra

kommunfullmäktige i Skaraborg gåtts igenom och ytterligare sex andra kommuner tillhör Västra Götalandsregionen. Övriga tio kommuner är utspridda över 

olika delar av lander och varierar i storlek. Samtliga arbetsordningar gäller för mandatperioden 2018-2022.

Resultat

Av de totalt 30 arbetsordningar för fullmäktige i kommun och region som ingått i genomgången finns i 29 fall ett uttryckligt krav på att interpellationer ska 

besvaras skriftligt. 

18 arbetsordningar reglerar att svar ska lämnas under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes, åtta arbetsordningar anger

att svar lämnas under det företräde interpellationen ställs och i fyra arbetsordningar kan svaret lämnas under samma eller efterföljande sammanträde.

När och till vem ett interpellationssvar ska lämnas varierar mellan de olika arbetsordningarna. Det är förhållandevis vanligt att arbetsordningen anger att uppgift

att svar kommer lämnas vid ett sammanträde bör tas in i kallelsen/kungörelsen för sammanträdet. Den ledamot som ställt interpellationen bör i regel få del av

svaret senast dagen före det sammanträdesdag då svaret ska lämnas, men i flera arbetsordningar anges att svaret ska delges tidigare än så. Vissa arbetsordningar

anger att även övriga ledamöter, och även ersättare, ska delges svaret inom samma tid och det finns även exempel där det tydligt anges inom vilket klockslag 

svaret ska ha inkommit till kommun- eller regionkansliet.

I det förslag på dagordning för fullmäktige som tagits fram av SKR finns ett krav på att interpellationer ska besvaras skriftligt och att detta bör ske senast på det 

sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Enligt förslaget bör den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Kommun/Region Ska/Bör När besvaras interpellationen? När och till vem lämnas svaret?

Skövde Ska

Bör besvaras under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes.

Svar ska ingå i kommunfullmäktiges handlingar, eller göras tillgängligt 

senast fredagen före kommunfullmäktiges sammanträde. Uppgift om 

att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas 

in i kallelsen.

Lidköping Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmaste efter det då interpellationen ställdes.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet. Den ledamot som har ställt 

interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Skara Ska

Besvaras under det sammanträde då interpellationen 

ställs.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. Svaret 

ska lämnas till kansliet i god tid så att det kan mejlas till alla ledamöter 

och ersättare i kommunfullmäktige senast kl. 16:00 arbetsdagen före 

den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.



Falköping Ska

Bör besvaras under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet. Den som 

har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Vänersborg Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Om interpellationen lämnas in till kommunkansliet 

senast två veckor före kommunfullmäktiges 

sammanträde, ska interpellationen som huvudregel 

besvaras på aktuellt sammanträde.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet. Ledamöter och ersättare 

bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska 

lämnas.

Trollhättan Ska

Ska besvaras under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Presidiet har mandat att besluta om undantag.

Svar lämnas in elektroniskt till stadskansliet. Uppgift om att 

interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in 

i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av 

svaret sista vardagen före kommunfullmäktiges sammanträde, då svaret 

ska lämnas.

Lysekil Ska

Bör besvaras senast på nästkommande 

sammanträde.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. Den 

ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före 

den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Strömstad Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. Den 

ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen 

före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Borås Ska

Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i 

tillkännagivandet av sammanträdet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Åmål Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i ärendelistan. Någon svarsplikt föreligger inte 

när det gäller interpellationer. Svaret bör lämnas till kommunens kansli i 

så god tid att det kan skickas ut till ledamöter och ersättare samtidigt 

med övriga handlingar inför kommande möte. Den ledamot som har 

ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

samman�trädesdag, då svaret ska lämnas.



Göteborg Bör

Svar på interpellation kan få anstå till annat 

sammanträde, det vill säga bordläggas. Interpellation 

bör besvaras skriftligen senast under det 

sammanträde som följer närmast efter det att 

interpellationen ställdes. Om inte särskilda skäl 

föreligger bör inte svaret bordläggas mer än två 

gånger.

Skriftligt svar distribueras först till interpellanten senast två dagar 

(tisdag) före det sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. 

Svaret distribueras därefter ut till övriga ledamöter och ersättare. Det 

muntliga svaret kan därför begränsas till en sammanfattning.

Varberg Ska

Bör besvaras allra senast på det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

dagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Hässleholm Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då 

interpellationen ställdes.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

dagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Kumla Ska

Bör besvaras under det 

sammanträde vid vilket den har ställts.

Uppgift om att interpellationssvar kommer lämnas vid ett visst 

sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt 

interpellationen ska få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, 

då svaret ska lämnas.

Oskarshamn Ska

Bör besvaras under det sammanträde som följer 

närmast efter det då 

interpellationen lämnades in.

Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen ska få ta del av svaret innan 

den samman trädesdag, då svaret ska lämnas.

Nyköping Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes.

Svaret ska ges in till 

kommunledningskansliet senast kl. 15:00 två (2) arbetsdagar före det 

sammanträde då svaret avses lämnas.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet när så är möjligt.

Samtliga ledamöter och ersättare ska få del av interpellationen och 

svaret

senast två (2) arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Karlstad Ska

Bör besvaras vid mötet som följer efter det då 

interpellationen ställdes.

Svaret ska skickas till kommunledningskontoret, helst via e-post, senast 

lunchtid arbetsdagen innan mötet.



Östersund Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om 

sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

dagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Piteå Ska

Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 

tillkännagivandet.

Den ledamot som har ställt en interpellation ska tillsammans med övriga 

kommunfullmäktigeledamöter få del av svaret senast 2 arbetsdagar före 

den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Kiruna Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

tre dagar före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Västra Götaland Ska

Bör besvaras på det sammanträde till vilket den 

ställts.

Skriftligt svar utsänds till ledamöterna senast två arbetsdagar före det 

sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. Det muntliga svaret 

kan därför begränsas till en sammanfattning.

Värmland Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter då 

interpellationen ställdes.

Svar delges interpellanten och övriga fullmäktigeledamöter så snabbt 

som det är möjligt efter att fullmäktiges ordförande medgivit att 

interpellationen får

framställas.

- interpellanten bör få ta del av svaret två arbetsdagar före den 

sammanträdesdag, då

svaret ska lämnas.

- om svar lämnas först vid nästa fullmäktige ska svaret tillhandahållas 

samtliga

ledamöter senast två dagar före nästa fullmäktige samtidigt som övriga 

handlingar till

sammanträdet publiceras.

Jönköping (Region) Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Svar delges regionfullmäktiges 

ledamöter senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska 

lämnas.

Skåne Ska

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få 

del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Det åligger den som interpellationen är ställd till att tillse att 

interpellationssvaret kan föredras av en svarande på det möte till vilket 

interpellationen är inlämnad.



Halland Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Den ledamot som har ställt 

interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag då 

svaret ska lämnas.

Stockholm (Region) Ska  Bör besvaras senast vid nästa sammanträde. 

Skriftligt svar ska före besvarandet tillställas fullmäktiges ledamöter. Det 

skriftliga svaret skickas med övriga handlingar inför 

fullmäktigesammanträdet.

Gävleborg Ska

Bör besvaras under det sammanträde vid vilket den 

har ställts.

Svaret ska tillhandahållas ledamöterna, innan det 

tas upp på ett sammanträde.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret två 

dagar före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Jämtland Härjedalen Ska

Bör besvaras under det sammanträde vid vilken den 

har ställts.

Svaret ska tillhandahållas ledamöterna dagen före den 

sammanträdesdag då interpellationen ska tas upp till behandling.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör om möjligt få del av 

svaret före det 

fullmäktigesammanträde då svaret ska lämnas.

Västernorrland Ska

Bör besvaras under det sammanträde till vilket den 

har ställts.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret två 

vardagar före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Norrbotten Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

dagen före 

den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

SKR:s förslag på arbetsordning Ska

Bör besvaras senast under det sammanträde som 

följer närmast efter det då interpellationen 

ställdes.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 

dagen före den sammanträdesdag då svaret 

ska lämnas.
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Förord 
I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. Det är en reviderad utgåva av det  
underlag till arbetsordning som ursprungligen gavs ut av Sveriges kommuner och Landsting 2016.  
En större revidering av arbetsordningen skedde i samband med att den nya kommunallagen (2017:725) 
trädde i kraft. Denna reviderade utgåva innehåller en ändring i 1 §. 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en 
arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. För att underlätta 
anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommu-
nalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsord-
ningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-
lagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Författare till skriften har varit förbundsjuristen Emilia Danielsson och Lena Dalman med biträde av 
förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma vid avdelningen för juridik. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll i januari 2021. 

 

Stockholm, januari 2021 

 

Germund Persson 

Avdelningen för juridik 

 

 

 

 

 

 

Upplysningar om innehållet 

Lena Dalman, lena.dalman@skr.se 
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

INLEDNING 

Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende 
landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter: 

 innehållet i kommunallagen 

 utvecklingen av kommunal praxis 

 den kommunaldemokratiska utvecklingen 

 hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen. 

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det 
rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en ar-
betsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentar-
delen. 

Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att 
det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de 
ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäk-
tige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll. 

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller  
annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv  
karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om 
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut 
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av 
dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver 
upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser  
av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in 
i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestäm-
melser i arbetsordningen. 

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur 
ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de 
inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om 

1. antalet ledamöter i fullmäktige, 

2. när sammanträden ska hållas, 

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden. 

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 

7. förfarandet vid omröstningar, 

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 

9. formerna för justeringen av protokollen, samt 
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 
Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen 
även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger ram-
bestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s. 
194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram- stå som angeläget att ta in be-
stämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”. 
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KAPITEL 1 
ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsord-
ning. 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL) 

1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter. Antalet ersättare ska utgöra … av det antal platser som varje parti 
fått i fullmäktige.  

Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska 
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige 
längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag un-
der återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-
stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges 
in till kommunstyrelsens kansli. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 
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6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i okto-
ber. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium. 

EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 

9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ären-
den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige  
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
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Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta 
sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter 
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om  
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte 
annat följer av lag. 

 

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de  
avses bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra. 

 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot 
att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att 
tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 
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UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera  
protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det 
senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd. Dessa har även rätt att framställa  
förslag. 

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 
där nämndens verksamhetsområde berörs, 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
beredningen har handlagt, 

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör förhållandena i företaget. 

 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid 
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret. 

 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisions-
berättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 
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Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksam-
heten i den egna nämnden behandlas. 

 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får  
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, 
om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med ackla-
mation. 
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OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto- 
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upprops-
listan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot 
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns  
särskilda föreskrifter i lag. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 
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Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

INTERPELLATIONER 

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sam-
manträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordfö-
randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 



Arbetsordning för fullmäktige 15 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas i så god tid att den kan tas in i den del av protokollet som omedelbart justeras. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som 
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
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KAPITEL 2 
KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR  
FULLMÄKTIGE 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL) 

1 §  1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter. Antalet ersättare ska utgöra … av det antal platser som varje 
parti fått i fullmäktige.  
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid 
lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att 
minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder. 
Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot 
jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7 
§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). Fullmäktige ska bestämma antalet 
ersättare. Detta kan ske genom bestämmelse i arbetsordningen (alternativ 1) eller genom särskilt beslut. Antalet 
ersättare får aldrig överstiga hälften av det antal platser som varje parti fått i valet till fullmäktige. Antalet ska i 
fullmäktiges beslut anges som en kvot; hälften av, en tredjedel av, etc. (5 kap. 8 § KL).  
Länsstyrelsen utser sedan ersättare enligt 14 kap. 16 och 17 §§ vallagen (2005:837). 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföran-
den anser att det behövs. 

Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma 
tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare 
än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut 
om tidpunkten för nästa val av presidium. 

Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock 
välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur 
fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut. 

Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera full-
mäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock 
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inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och öns-
kemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före ut-
gången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering 
och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar 
kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med ny-
valda fullmäktige. 

Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda full-
mäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäkti-
ges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presi-
diet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan 
presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrel-
sen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning. 
Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strate-
giska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23). 
Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan 
presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget 
inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 38 och 39 §§. Det är upp till varje kom-
mun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av 
presidiets roll. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäk-
tige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet, 
till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har 
varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i 
3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts. 

Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordfö-
rande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara 
vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen 
om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”-regel. 

Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden 
för den som har avgått. 

HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföran-
den är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen. 
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Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, 
ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten 
bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara 
sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarspröv-
ning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande till-
lägg göras: 

Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande.  

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag  
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan 
ges in till kommunstyrelsens kansli. 

Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag 
upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna 
fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan 
om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)  

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i  
oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presi-
dium. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska 
hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sam-
manträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här. 

Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför 
inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden. 
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna 
arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde. 

Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av 
olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet 
att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presi-
dium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket. 

Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räk-
nas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet 
slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda 
fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter 
valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för  
november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11 
kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången 
av december månad. 
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EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Kommentar: 5 kap. 12  § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst 
en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde 
omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras 
på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har 
inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett 
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i 
anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets an-
slagstavla.  

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 
9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift 
bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige 
varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma 
platsen. 

I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden 
att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom 
kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är 
viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför 
kommunens/landstingets område. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det 
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta delta-
gande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. 

I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta 
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan 
handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt 
att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså 
inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på di-
stans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvali-
tet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan 
kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktu-
ellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan 
höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltaga-
ren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del 
på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iord-
ningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka 
tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas. 

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid 
votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemlig-
heten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans 
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ). 

I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföran-
den måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de  
ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  

Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)  

Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens 
webbplats. 

Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse 
som skickas till ledamöterna.  
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FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige 
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fort-
satta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall  
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbets-
ordningen behövs därför regler om detta. 

I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta  
sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är 
utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om full-
mäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen. 

Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen 
att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna upp-
gift anförtros ordföranden. 

Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett till-
kännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets an-
slagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas 
varje ledamot och ersättare. 

Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde 
stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan  
situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger  
ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om 
inte annat följer av lag. Ett ärende ska tas upp till behandling senast x månader efter KS beredning. 

Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska 
behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att 
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa 
ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen 
(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om an-
svarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det 
finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet. 
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14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de av-
ses bli ställda. 

Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens 
och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till 
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men 
det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har 
någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ären-
den, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats 
som en ”bör”-regel. 

Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före 
sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför 
valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och er-
sättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De 
ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade 
med vanlig post. 

Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som 
därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt in-
tresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta 
slut. Därför är en ”bör”-regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå 
i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet 
i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL). 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och 
deras tjänstgöring. 

I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5 
kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap. 
17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen. 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i  
tur att tjänstgöra. 

Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som 
ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i 
14 kap. vallagen. 
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16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en leda-
mot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 
tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i 
förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller 
en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i 
tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.  

Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närva-
rande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig” 
ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i full-
mäktige. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänst-
göring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta 
i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare före-
skrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när 
en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte 
ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger 
särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande, 
t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersät-
tare träder in. 

Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Såle-
des bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande 
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in. 

I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är såle-
des inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f). 

UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig 
under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den 
ska föras. Detta är rent praktiska frågor. 
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Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut 
att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon 
annan. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera pro-
tokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter samman-
trädet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för ju-
steringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering. 
Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför 
skriftligen redovisas vid sammanträdet. 

I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har 
förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräk-
ningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det  
senare under sammanträdet. 

Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den 
turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.  
En bestämmelse om detta finns i andra stycket. 

Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med 
förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande. 

I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under samman-
trädet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas  
anledning att justera bestämmelserna. 

Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett samman-
träde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få 
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende 
av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.  

Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsför-
farandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram 
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden. 
Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop. 
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas 
under proposition. 
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att 
återuppta den senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behö-
ver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör. 

I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5 
kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid full-
mäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna 
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeleda-
mot får man alltid delta i överläggningarna.) 

Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i be-
sluten (5 kap. 40 § KL). 

Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget 
kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL). 
Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.  

En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat 
en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna 
och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa före-
skrifter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen. 

KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap. 
40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna 
sakupplysningar under sammanträdet. 

Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i  
ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är 
rimligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som avser ett sådant yttrande. 

 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd. Dessa har även rätt att framställa förslag. 
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige  behandlar 

ett ärende som berör förhållandena i företaget, 
 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid 

besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret. 
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige 
möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten. 

Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföran-
den och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.   

Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en full-
mäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater. 

I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en in-
terpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i sty-
relsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige 
har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna 
och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpel-
lationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av 
interpellationer och frågor. 

I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker 
bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroen-
devalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsord-
ningen. 

Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL. 
I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i 
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.  

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisions-
berättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksam-
heten i den egna nämnden behandlas. 

Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså 
kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade 
rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt 
måste de kallas till sammanträdet. 

Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas 
eller ärenden rörande revisorernas granskning. 

Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL. 

Fjärde och femte stycket är av upplysningskaraktär och motsvarar innehållet i 5 kap. 40 och 49 §§ kommunalla-
gen.  
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24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,  
revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden  
och lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s 
bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigebered-
ning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att  
någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ord-
förandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna. 

Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidi-
erna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Det-
samma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en 
sådan befogenhet. 

I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under över-
läggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om 
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Full-
mäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan  
därför innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart 
laglighetsfrågor. 

I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i  
laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor 
i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41  § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyl-
dighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning 
att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ord-
föranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i 
arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan 
enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden 
överskridits. 

I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gente-
mot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna 
intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från  
ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med 
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1). 

Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en  
bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som 
strider mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbe-
gripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordfö-
randen getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begräns-
ning av yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag. 

KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta 
kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg: 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning 

och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingri-

pande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande. 

Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmel-
sen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sam-
manträde då fullmäktige inte längre är beslutsför  (5 kap. 45 § KL). 

I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förar-
betena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbets-
ordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188). 

Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäk-
tiges sammanträde. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rätts-
praxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande. 
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DELTAGANDE I BESLUT 

I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid om-
röstning och beslut. 

Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. 
I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna  
avgöras. 

 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett 
beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit 
i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket. 

I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit 
i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid 
uppropet att han eller hon avstår från att rösta. 

OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto-
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upp-
ropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon leda-
mot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också 
delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar 
måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse: 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns  
särskilda föreskrifter i lag. 

Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag 
på arbetsordning. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta för-
slag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med 
undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även under-
tecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per e-post 
godtas. Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (med-
borgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är 
folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgi-
vande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet 
i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medbor-
garförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana. 
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överlägg-
ningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt: 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige be-

handlar ärendet. 

I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de  
situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL. 

Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett 
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav 
är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop. 
2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med an-
ledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen. 
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även infor-
meras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24 
s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndregle-
mentena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är underteck-
nad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige 
utan kan avvisas redan hos kansliet. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos full-
mäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller 
rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 § 
KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller 
en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda 
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden. 
På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat 
med någon annan.  

INTERPELLATIONER 

I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersät-
tarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är  
viktigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som 
det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska 
begränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70). 

Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen. 
Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar 
och traditioner. 
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34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid  
sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ord-
föranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indi-
rekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL 
sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens  
föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en leda-
mot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.  

I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli. 

Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet 
inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera. 

Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en inter-
pellation senast bör besvaras. 

Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett 
sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga leda-
möter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda. 
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har for-
mulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag. 

I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en före-
tagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det 
kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste 
vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget. 

I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen 
hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.  
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av 
en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen eller landstinget är medlem i. 

En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på 
interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt inter-
pellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har  
tagits in i detta normalförslag. 

Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Full-
mäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om detta.  

En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant 
kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap. 
52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande 
text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd. 

Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt  
att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.  
Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det  
skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordföran-
dena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organi-
sationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk 
synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting. 

Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska 
effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även 
ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras.  
I några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att 
interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige. 

Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet. 

Enligt 5 kap. 45 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om 
inte mer än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande. Sista stycket är såldes av frivillig karaktär. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras 
får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara 
lika som den som gäller för interpellationer. 
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BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en 
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska 
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en 
annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäk-
tige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena 
på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning. 

Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd 
som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige  
bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och 
nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämn-
der som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida 
ramarna att bestämma om nämndorganisationen. 

I  5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock 
olika undantag från beredningstvånget. 

Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt för-
slag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat. 
Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentli-
gen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också 
höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen 
att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd. 

För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, bör detta redovisas 
för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie sammanträde och att redovisningen avser det som 
har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie sammanträde. 
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UPPMJUKNING AV BEREDNINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER 

Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken 
kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande 
(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder 
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala 
och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämn-
den endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av bered-
ningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäk-
tige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund. 

En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande: 

Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning  

fullmäktige anser att det behövs.  

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 
som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige 
kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för 
denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning 
är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämn-
der och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om 
anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera 
hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär 
att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade 
förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.  

Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till 
kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksam-
heten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i sty-
relsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående till ordföranden eller vice ordförandena. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men 
styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt 
ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta  
ändamål. 
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VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning 
av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i 
arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigebe-
redning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning. 

Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens 
uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar 
ska gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av 
protokoll samt reservation. 

Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från 
fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för 
alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverens-
kommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som 
fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte 
justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nöd-
vändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas 
om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193). 

Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Juste-
ringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.  

I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart  
(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193). 

Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en 
paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in. 
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Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige  
bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas i så god tid att den kan tas in i den del av protokollet som omedelbart justeras. 

Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen 
anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när 
protokollet eller – vid omedelbar justering – aktuell del av protokollet justeras. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden  
undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i 
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  

Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana 
personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller 
annan författning. 
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KAPITEL 3 
KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER 

KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND” 

Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggning-
arna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i över-
läggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av perso-
ner tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massme-
dia (prop. 1990/91:117 s. 181). 

I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovis-
ningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL). 

Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund” 

vid ett eller flera sammanträden. 

För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I 
vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar. 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträ-

den med fullmäktige: 

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  
2. när fullmäktige behandlar budgeten 
3. vid… 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.  

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får före-
komma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den. 

 

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund 
ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att 
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större in-
tresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa 
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt. 

När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om 
”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på  
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas 
till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska proble-
met blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning 
bör den framgå direkt av arbetsordningen. 

Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 
Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet. 

Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte 
vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att 
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen. 

Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon be-
stämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver 
inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden 
även ska samråda med vice ordförandena. 

KOMPLETTERANDE REGLER OM MÖJLIGHET ATT LÄMNA INFORMATION 

Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna in-
formation till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommu-
nalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbets-
ordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering. 

Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksam-

het. 

Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 

I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att 
fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta 
motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser 
som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas. 

 

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ... 
(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av de-
cember månad. 

Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder.  

2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till  
ledamöter. 

3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialbered-
ningen, miljöberedningen). 

4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En full-
mäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till bered-

ningen. 
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5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktige-
beredningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen  
finner påkallade. 

6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplys-
ningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 
behandling av en viss fråga. 

8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandat-
tiden för denna. 

9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot 
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.  

Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot 
och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs 
enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som 
inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta. 

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i 
en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL. 

Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigebered-
ning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbar-
hetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i prakti-
ken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs. 

En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för för-
valtningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.  

Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses 
som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte 
delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning. 

Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att 
yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna 
vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den. 

En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för full-
mäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att 
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter 
förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade. 

I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksam-
hetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om om-
fattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att 
genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt-
ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något 
lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte. 
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda 
verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras 
med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem 
i det sammanhanget. 

En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäk-
tige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det. 

Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis 
ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten 
ska tillåtas närvara. 

Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex. 
vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets 
budget. 

 

 

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE  

 

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsord-
ning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt  
beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan 
även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser 
om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll i januari 2021. Skriften har tagits fram av jurister med stor 
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 118 82 Stockholm 

Besök: Hornsgatan 20 

Telefon: 08-452 70 00 



Datum: 2021-05-18  
Dnr: KF 2021/216 

Sida: 1 (3) 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
 

Förslag på formulering - § 35 om interpellationer 

Nuvarande text 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.  

En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering.  

Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnds 

handläggning. De får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild. Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter som är av större 

intresse för kommunen. Den ska ges in till kommunkansliet senast klockan 08.00 

torsdagen i veckan före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Interpellationer får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice 

ordföranden i nämnd. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses 10 kap 2 § 

KL, får den ordföranden till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av 

fullmäktige utsett ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 

tillfället. 

Interpellationsdebatten inleds med att interpellanten redovisar för sin 

interpellation. Därefter besvaras den av den som interpellationen ställts till. 

Interpellanten får därefter möjlighet att kommentera svaret innan ordet är fritt. 
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Föreslagen text 

* De föreslagna tilläggen/ändringarna är understrukna. 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.  

En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering.  

Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnds 

handläggning. De får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild. Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter som är av större 

intresse för kommunen. Den ska ges in till kommunkansliet senast klockan 08.00 

måndagen två veckor före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. 

Interpellationer får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice 

ordföranden i nämnd. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation ska besvaras under det sammanträde till vilket den är ställd.  

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör 

tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. Svaret ska lämnas till kansliet i god tid 

så att det kan delges till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige senast 

klockan 16:00 torsdagen veckan före det sammanträde vid vilket interpellationen 

ska besvaras. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses 10 kap 2 § 

KL, får den ordföranden till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av 

fullmäktige utsett ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 

tillfället. 

Interpellationsdebatten inleds med att interpellanten redovisar för sin 

interpellation. Därefter besvaras den av den som interpellationen ställts till. 

Interpellanten får därefter möjlighet att kommentera svaret innan ordet är fritt. 
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Beslutet ska skickas till:  





 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Sida 21 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 50 (forts.) 

 

Motion om att ändra i kommunfullmäktiges arbetsordning 
(KS 2021/216) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
presidium för beredning.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till 
fullmäktige att kommunfullmäktiges arbetsordning ska ändras vad gäller hur 
besvarandet av interpellationer ska ske. Meningen ”Ett svar på en interpellation 
bör vara skriftligt ska ändras till ”Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt”.  

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Administrativ chef 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-23 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 143                                                   Dnr 2021/00132 

Partistöd till Centerpartiet, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 2021 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan om partistöd 
för år 2021 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2021 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2021. 

Bakgrund 

Centerpartiet och Socialdemokraterna har den 18 respektive 19 maj 2021 inkommit 
med begäran om partistöd för innevarande år. Sverigedemokraterna har den 28 juni 
2021 och Kristdemokraterna den 30 juni 2021 inkommit med begäran om partistöd 
för innevarande år. Ansökningarna omfattar även redovisning av hur partistödet 
använts föregående år samt granskningsintyg.  

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslagen överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-23 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Behandling på sammanträdet 

För att underlätta den vidare hanteringen av ärendet ställer ordförande Johan 
Abrahamsson (M) frågan om kommunstyrelsen i detta ärende samtidigt kan hantera 
arbetsutskottets förslag till beslut som togs den 18 augusti 2021, § 272, där även 
Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ansökningar om partistöd hanterades. 
I annat fall ska ärendet hanteras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde i 
september.  

 

Kommunstyrelsen godkänner den gemensamma hanteringen av förslagen till ärendet 
vid dagens sammanträde. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets båda förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 227/21 

Protokollsutdrag ksau § 272/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19  

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Begäran om partistöd från Centerpartiet 2021-05-18 

Begäran om partistöd från Socialdemokraterna 2021-05-19 

Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna 2021-06-28 

Begäran om partistöd från Kristdemokraterna 2021-06-30 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Centerpartiet, gruppledare) 
(Socialdemokraterna, gruppledare) 
(Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen) 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2021-06-30 

Dnr: KS 2021/00132   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Thomas Johansson 

Tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna 2021 
Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har den 28 juni 2021 och Kristdemokraterna den 30 juni 
2021 inkommit med begäran om partistöd för innevarande år. Ansökningarna 
omfattar även redovisning av hur partistödet använts föregående år samt 
granskningsintyg.  
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska 
partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har 
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med 
rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut.   

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 
 
Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna 2021-06-28 
 
Begäran om partistöd från Kristdemokraterna 2021-06-30 
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Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Sverigedemokraterna  
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 272                                                   Dnr 2021/00132 

Partistöd till Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2021 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2021.       

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har den 28 juni 2021 och Kristdemokraterna den 30 juni 2021 
inkommit med begäran om partistöd för innevarande år. Ansökningarna omfattar 
även redovisning av hur partistödet använts föregående år samt granskningsintyg.  

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna 2021-06-28 

Begäran om partistöd från Kristdemokraterna 2021-06-30    

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Sverigedemokraterna Riita Holmblad) 

(Kristdemokraterna, gruppledare) 

(Administrativa enheten för vidare hantering hos ekonomiavd.) 
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 Thomas Johansson 

tf. kommundirektör 
Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Centerpartiet och 
Socialdemokraterna 2021 
Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Centerpartiet och Socialdemokraterna har den 18 respektive 19 maj 2021 
inkommit med begäran om partistöd för innevarande år. Ansökningarna 
omfattar även redovisning av hur partistödet använts föregående år samt 
granskningsintyg.  
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska 
partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har 
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med 
rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut.   

Underlag för beslut 

Tf kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19 
 
Begäran om partistöd från Centerpartiet 2021-05-18 
 
Begäran om partistöd från Socialdemokraterna 2021-05-19       
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Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Centerpartiet 
Socialdemokraterna 
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)   










