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Inledning 
En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och charm ger 
en bra livsmiljö. 
 
Boden ska vara en trygg och säker kommun, vilket innebär att varje medborgare 
ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på 
allmänna platser. Kommunen ska genom ett systematiskt skadeförebyggande 
arbete – så långt det är möjligt – förhindra eller minimera risken för skador och 
störningar. Kommunen ska verka för att invånarna och personalens attityder och 
beteende bidrar till ökad säkerhet och trygghet. Säkerhetstänkandet ska ingå som 
en naturlig del i förvaltningarnas löpande verksamhet. 

Nationellt händer flest olyckor i hemmet genom fallolyckor, där har tyvärr 
trenden inte förändrats utan istället ökat. Däremot har drunkningsolyckor sjunkit 
samt trafikolyckor, antalet omkomna i bränder är ganska oförändrat. 

Detta handlingsprogram har syftet att redogöra för vilka framgångsfaktorer och 
målsättningar som finns för verksamheten. För varje område lyfts viktiga 
framgångsfaktorer, strategiska viktiga arbetsuppgifter för kommunen samt 
särskilda satsningar under mandatperioden. 

Framgångsfaktorerna utgör samhällets samlade insatser och ansvar. Ansvaret 
ligger ofta på de enskilde, det vill säga individer, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och organisationer. 

Handlingsprogrammet är framtaget enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

3 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges 
hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 
programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden 
anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den 
beslutande församlingen. 
Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den myndighet som 
regeringen bestämmer besluta om ändring av ett handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet. 
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Samt för krishantering enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Underlag till programmet är Risk- och sårbarhetsanalys från 2011 (Kf 2011-10-
03 § 91) 

1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära 
händelser. 

 
Programmet är framtaget i samverkan med övriga förvaltningar, styrgrupp för 
arbetet är kommunens säkerhetsgrupp. 

Programmet är framtaget inom riskmiljöerna bostäder, offentliga utemiljöer, 
allmänna lokaler samt vattenmiljöer. Utifrån dessa miljöer har riskområdena 
identifierats. Till detta övergripande handlingsprogrammet finns aktivitetsplaner 
för respektiver verksamhet. Dessa aktiviteter finns med i respektive organisations 
verksamhetsplaner (bilaga 1). 

Programmet avgränsar sig till olycksförebyggande uppdrag inom kommunen, 
Räddningstjänsten tar fram det operativa programmet som även innehåller den 
brandförebyggande verksamheten. 

Uppföljning sker årligen av programmet genom rapport till kommunstyrelsen av 
säkerhetsgruppen samt från verksamhetsberättelserna för respektive förvaltning. 

Handlingsprogrammet ska tas fram för varje ny mandatperiod. 
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Beskrivning av riskmiljöer  

Riskmiljö bostäder 

Riskerna inom området bostäder skall involvera brand och fallolyckor. 
Brandskyddet för de äldre och missbrukare behöver förbättras. Nationellt är det 
inom dessa grupper som flest omkommer i bostadsbränder. Inom bostadsbränder 
finns ett stort behov av samverkan av flera olika aktörer för att nå dessa utsatta 
grupper. När det gäller fallolyckor skall äldre medborgare ständigt kunna få råd 
och stöd för att inte skada sig genom fall i sin hemmiljö. 
 

Riskmiljö offentliga utemiljöer (gator och torg) 

Riskerna inom detta område är betydligt fler och kräver längre tid av arbete för 
att belysa alla områden där olyckor kan inträffa. Inom området fallolyckor och 
trafikolyckor finns bra lokal statistik att tillgå inom det kommunala vägnätet. 
Däremot belyses inte fallolyckor som sker på privata fastighetsägarens område 
t.ex. gårdsplaner och lekplatser.  
 

Riskmiljö allmänna byggnader 

Riskerna inom detta område involverar framförallt brand och egendomsskador 
inom kommunens fastighetsnät. Men även andra frekvent besökta lokaler av 
allmänheten som inte kommunen är ägare till berörs. Med storolyckor avses 
olyckor som är omfattande i bemärkelsen att det finns risk för människoliv liv 
eller ger mycket stora egendomsskador. Dessa är mycket ovanliga, men 
samhället tar normalt ändå kraftigt avstånd från tanken att acceptera dessa 
katastrofer. Anlagd brand i framförallt skolor nationellt är ett stort problem, här 
ska kommunen kartlägga och samverka för att minimera riskerna för anlagd 
brand i allmänna lokaler. 
 

Riskmiljö vattenmiljöer 

Riskerna inom detta område är drunkningsolyckor det som berörs mest och är det 
som är frekventa olyckor om man ser det nationellt. Däremot ras och skred är 
inte vanligt i vår kommun, men vissa delar av kommunen utgör ett riskområde 
efter älvdalen. 
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Skydd mot olyckor 
Olyckor och bränder orsakar varje år cirka 380 sjukhusvårdade1 och kostnader 
för skador på kommunal egendom för cirka 2 miljoner kronor. I jämförelse med 
liknade kommunstorlekar har kommunen relativt mycket personskador, bland 
annat till följd av fallolyckor. 

                                                 
 
1 Siffrorna hämtade ur öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting trygghet och 
säkerhet 2011 
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FALLPREVENTION 
Fallolyckor är den enskilt vanligaste 
olyckstypen som leder till 
sjukhusvård. Omkring 247 personer 
vårdas varje år på sjukhus efter 
fallolycka, av dessa är 148 över 65 
år. Mest drabbade är äldre i den 
egna bostaden. Cirka 5 personer 
över 65 år dör varje år till följd av 
fallolyckor. 

I kommunen bedrivs ett 
fallpreventivt arbete inom 
äldreomsorgen. Det bedrivs även 
mer samhällsinriktad fallprevention i 
inomhus- och utomhusmiljön. 

Mer om kommunens fallprevention 
framgår av förvaltningarnas 
verksamhetsplaner. 

 
 
 
 

Fallsäkerhet i kommunen uppnås genom 

 
 en god folkhälsa bland de äldre 
 en inomhus- och utomhusmiljö 

där fallskador förebyggs 
 
kommunen ska 

 arbeta med förebyggande 
insatser mot fall i särskilt boende 

 utveckla det förebyggande 
arbetet gällande fallolyckor hos 
äldre 

 
 
 
 

 

 
 halkbekämpa gång- och 

cykelvägar så snart halka uppstår 
 informera fastighetsägarna om 

ansvaret för snöröjning och 
halkbekämpning på trottoarer i 
anslutning till fastigheten 

 
särskilda satsningar under 
mandatperioden 

 ta fram rutiner för att 
riskanalysera äldre inom ordinärt 
boende som beviljats hemtjänst 
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BRANDSÄKERHET 

Varje år inträffar cirka 120 bränder i 
kommunen varav 2011 var 82 i det 
fria och 42 brand i byggnad. Under 
de senaste fem åren har fyra 
personer omkommit i 
bostadsbränder med någon form av 
stöd och hjälp från kommunen. 
Förutom personskador och dödsfall 
orsakar bränderna stora 
egendomsskador. Under 2011 hade 
kommunen kostnader för anlagda 
bränder på kommunal egendom för 
299 000kr. 

Bränder kan grovt delas in i två 
huvudspår, dels att arbeta för att 
bränder inte ska inträffa och dels att 
minimera skadorna. Arbetet med att 
förebygga anlagd brand har pågått 
under flera år. 

Mer om kommunens 
brandsäkerhetsarbete framgår av 
förvaltningarnas verksamhetsplaner. 

Brandsäkerhet i kommunen uppnås genom 

 
 varje bostad har en fungerande 

brandvarnare 
 den enskilde ska ha god kunskap 

om och ta ansvar för sin 
brandsäkerhet 

 goda utrymningsmöjligheter 
 fungerande skydd mot 

brandspridning 
 
kommunen ska 

 stödja den enskilde genom 
utbildning, rådgivning och 
information 

 kontrollera brandsäkerheten 
genom tillsyn 

 ansvara för sotning och 
brandskyddskontroller av 
eldstäder 

 stödja andra myndigheter i 
frågor om brandsäkerhet inom 
deras respektive 
verksamhetsområde 

 
 

särskilda satsningar under 
perioden 

 bilda projektgrupp under 
perioden för att utveckla 
brandskyddet hos äldre och 
funktionsnedsatta i ordinärt 
boende 

 ytterligare utveckling kring 
riskbaserad tillsyn och stöd för 
den enskilde 

 utveckling av indikatorer som 
bättre kan ange var händelserna 
sker och varför 

 driva ett aktivt analys- och 
olycksundersökningsarbete i 
syfte att hitta, och om möjligt 
åtgärda, återkommande risker 
för brand i bostäder och 
allmänna lokaler 

 samverkansgrupp anlagd brand 
utvecklar sitt arbete för att 
förebygga och operativt agera 
vid anlagd brand 

 kommunens förskolor/skolor 
fortsätter att förses med 
automatiska brandlarm 



10 

SKADEGÖRELSE 

Skadegörelse och klotter hör till 
kategorin mängdbrott, alltså brott 
som förekommer ofta och drabbar 
många människor. Klotter kan 
medföra stora kostnader för 
samhället och privatpersoner, och 
människor upplever ofta otrygghet i 
områden med mycket klotter och 
skadegörelse. 
 
Kostnader för sanering och 
reparationer till följd av 
skadegörelse uppgår för kommunal 
egendom till cirka 580 000kr för 

2011. Om vi räknar med hela 
kommunen upptagningsområde är 
siffrorna betydligt högre.  

Kommunen har liksom alla 
fastighets- och anläggningsägare ett 
stort ansvar för att motverka 
skadegörelse på sina anläggningar. 
Det största arbetet bör dock läggas 
på att informera och utbilda 
ungdomarna i kommunen. 

Mer om kommunens arbete mot 
skadegörelse framgår av 
förvaltningarnas verksamhetsplaner. 

 

Mindre skadegörelse i kommunen uppnås genom 

 
 trivsam och attraktiv närmiljö 
 meningsfulla fritidsaktiviteter 
 en god samverkan med polisen 

 
kommunen ska 

 aktivt arbeta tillsammans med 
andra aktörer för att motverka 
skadegörelse 

 snabbt sanera klotter i tätorten  
 informera och utbilda elever och 

föräldrar i vad skadegörelse 
kostar kommunen 

 
 
 
 

särskilda satsningar under 
mandatperioden 

 utreda behovet och alternativa 
möjligheterna för grafittimålare 
att utöva sitt intresse 

 genomföra en 
belysningsutredning för att 
inventera behov och prioritering 
av belysningsförstärkningar 

 utreda behov av 
kameraövervakning av 
kommunal egendom 

 utveckla indikatorer som bättre 
kan ange var händelserna sker 
och varför 
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TRAFIKSÄKERHET 

I kommunen inträffar cirka 40 
olyckor som Räddningstjänsten 
hanterar årligen. Ett ungefärligt snitt 
visar att en person omkommer 
årligen.  

Det statliga vägnätet dominerar när 
det gäller dödsolyckor, medan det 
kommunala vägnätet (inklusive 
gång- och cykelvägar) dominerar 
när det handlar om olyckor med 
svåra personskador. Därför ställs det 
större krav på att kommunerna 
bedriver ett systematiskt och 
effektivt trafiksäkerhetsarbete. 

Grunden till detta är riksdagens 
beslut om nollvisionen som det 
långsiktiga målet för 
trafiksäkerheten.  

Kommunens trafiksäkerhetsråd är en 
arena för ett samordnat 
trafiksäkerhetsarbete, där ingår 
representanter från polisen, 
räddningstjänsten, tekniska 
förvaltningen och Trafikverket.  

Mer om kommunens 
trafiksäkerhetsarbete framgår av 
förvaltningarnas verksamhetsplaner. 

 

Trafiksäkerhet i kommunen uppnås genom 

 
 trafikanter visar hänsyn och 

respekterar gällande 
bestämmelser 

 trafikanter håller rätt hastighet, 
använder bilbälte, kör alkohol- 
och drogfri 

 oskyddade trafikanter syns bra i 
mörker och att hjälm används 

 trafikmiljön utformas för att 
uppnå hög säkerhet 

 
kommunen ska 

 anpassa underhåll och drift av 
det kommunala vägnätet för att 
motverka risken för allvarliga 
olyckor 

 aktivt arbeta med information 
och beteendepåverkan, särskilt 
bland ungdomar 

 driva ett aktivt analys- och 
olycksundersökningsarbete i 

syfte att hitta, och möjligt 
åtgärda, återkommande risker i 
trafiken 

 följa framtagna riktlinjer som 
gäller för framförandet av 
kommunens fordon 

 
särskilda satsningar under 
mandatperioden 

 genomföra säkerhetsutbildning 
till elever i årskurs åtta gällande 
framförande av skoter, cykel och 
moped 

 utveckling av indikatorer som 
bättre kan ange var händelserna 
sker och varför 

 genomföra projektet ”Säker 
skolväg” 
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VATTENSÄKERHET 

Hur många som förolyckas vid 
vattenaktiviteter varierar mycket 
från år till år, främst beror det på hur 
bra sommarvädret har varit.  

Simkunnigheten är kanske den 
viktigaste faktorn för en god 
vattensäkerhet. En annan viktig 
faktor är nykterhet och användande 
av rätt skyddsutrustning vid 

vattenaktivitet. I kommunens 
samlade vattensäkerhetsarbete ingår 
förutom utbildningsförvaltningen, 
tillväxtförvaltningen, 
räddningstjänsten även föreningar 
som driver badplatser.  

Mer om kommunens 
vattensäkerhetsarbete framgår av 
förvaltningarnas verksamhetsplaner. 

 

Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom 

 
 den enskilde använder flytväst 

vid aktiviteter på vatten 
 den enskilde kan simma 
 fastighetsägare och 

verksamhetsutövare ser till att 
det är god tillgång till 
livräddningsutrustning vid 
platser för vattenaktiviteter 

 
kommunen ska 

 bedriva simundervisning för alla 
elever  

 tillhandahålla flytvästar för 
korttidsuthyrning 

 tillhandahålla samt underhålla 
livräddningsutrustning på 
kommunal mark 

särskilda satsningar under 
mandatperioden 

 uppfylla nivåerna för 
simundervisning framtagna av 
utbildningsförvaltningen och 
tillväxtförvaltningen 

 genomföra utbildningar för 
elever för att förbättra 
iskunskapen om olyckan är 
framme och man faller i vattnet 
vid kall väderlek 

 förtydliga ansvaret till föreningar 
som ansvarar för badplatser i 
kommunen 
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RISKHÄNSYN I FYSISK PLANERING 

Att ta rimlig hänsyn till olika risker 
när vi bygger vårt samhälle är 
givetvis en självklarhet.  

Krav på riskhänsyn finns bland 
annat i plan- och bygglagen 
(2010:900) och som en del i 
kommunens risk- och 
sårbarhetsarbete. Höga flöden, 
dammbrott och ras/skred är exempel 

på händelser som identifierats i 
kommunens riskanalys. 
Samhällsbyggnadskontorets arbete 
med översikts- och detaljplaner 
innehåller hänsyn till risk för 
olyckor. 

Räddningstjänsten bevakar 
riskhänsyn i planfrågor i remissvar 
till Miljö- och byggnämnden. 

 

Bra riskhänsyn i den fysisk planering uppnås genom

 
 ny bebyggelse förläggs på 

platser utan omfattande risker 
eller att särskilda riskreducerade 
åtgärder vidtas 

 kunskap om risker hos planerare, 
projektörer och entreprenörer 

 återkommande riskbedömningar 
och analyser genomförs 

 
kommunen ska 

 ta hänsyn till risker i såväl plan- 
som bygglovsprocessen 

 tillsyna bygglovsärenden enligt 
plan och bygglagen 

särskilda satsningar under 
mandatperioden 

 riktlinjer tas gällande nivåer 
för nybyggnation vid höga 
flöden kring sjöarna 
Buddbyträsket, Bodträsket 
och Svartbyträsket 

 fastigheter i områden som är 
utsatta för ras/skred risk ska 
informeras med personliga 
brev som klargör riskerna för 
boenden där 
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Krishantering 
Samhällets krishantering består av 
att upprätthålla grundläggande och 
samhällsviktiga funktioner även vid 
en svår påfrestning. Enligt Lagen 
(2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap ska kommunen 
göra förebyggande 
sårbarhetsreducerade åtgärder, samt 
ha en god krishanteringsförmåga. 

Enligt lagen ska kommunen 
redovisa krishanteringsförmågan i 
en krisberedskapsplan för 
extraordinära händelser som 
kommunstyrelsen ska ta varje 
mandatperiod. Underliggande 
dokument för krishantering är 

 säkerhetspolicy 

 riktlinjer för säkerhetsarbetet 
i kommunen 

 risk- och sårbarhetsanalys 

 ledningsplan 

 informationsplan 

Kommunen ska förutom att ansvara 
för egna sårbarheter och sin 
förmåga, även samordna krisarbetet 
i kommunens geografiska område. 
Arbetet samordnas via 
säkerhetsgruppen i kommunen, men 

varje förvaltning/bolag ansvarar för 
sitt eget krishanteringsarbete. 

Regionalt samarbetar kommunen 
med andra närliggande kommuner i 
länet, länsstyrelsen, polisen, 
landstinget och försvarsmakten. Ett 
nytt krissamverkansråd är under 
uppbyggnad och startar hösten 2012. 

Larmning av kommunens 
krisorganisation sker idag via inre 
befäl på SOS alarm, som finns i 
beredskap dygnet runt. 
Krisledningen i kommunen larmas 
via ringlista av inre befäl. 
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KRISBEREDSKAPSHÖJANDE ÅTGÄRDER 

Att få samhällsviktiga funktioner att 
fungera även under pågående kris 
handlar om att ständiga 
förbättringsåtgärder.  

Ett led att identifiera sårbarheter är 
att genomföra risk- och 
sårbarhetsanalyser. En risk- och 
sårbarhetsanalys togs fram 2011-10-
03 och beslutades i 
kommunfullmäktige.  

I risk- och sårbarhetsanalysen har 
olika scenarion tagits upp och blivit 

risksatta ur sannolikhet och 
konsekvens.  

Den redovisar även genomförda 
krisberedskapshöjande åtgärder, 
men även framtida åtgärder för att 
höja krisförmågan i kommunen. 

Mer om kommunens krishantering 
finns att läsa i krisberedskapsplanen 
för extraordinära händelser. 

 

En kommun med minskad sårbarhet uppnås genom

 
 samhällets grundläggande 

funktioner identifieras och att 
åtgärder planeras och vidtas för 
att säkerställa samhällsviktig 
verksamhet 

 
kommunen ska 

 ha planer för varje verksamhet 
för händelserna elavbrott, 
vattenstörning, it-avbrott, 
dammbrott samt pandemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

särskilda satsningar under 
mandatperioden 

 utveckla arbetet med 
kommunens geografiska 
områdesansvar 

 reservkraft till tankstationen för 
naturgas 

 utreda bränslelogistiken till 
kommunens reservkraftsaggregat 

 kontinutetsplanering av 
dricksvattnet för alla 
verksamheter 

 informationsmaterial vid 
dammbrott tas fram och 
presenteras för allmänheten 

 analysera behovet av 
kommunikationssystemet 
RAKEL för andra verksamheter 
än räddningstjänst 
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KRISLEDNINGSFÖRMÅGA 

Bodens kommun aktiverar delar av 
krisledningsorganisationen vid något 
enstaka tillfälle, ungefär en gång per 
år.  

Varje förvaltning ansvarar inom sitt 
område för att leda sin verksamhet 
vid kriser. Vid extraordinära 
händelser kan kommunens 
krisledningsnämnd träda i funktion 

och överta beslutsmandatet för hela 
kommunens verksamhet.  

Mer om kommunens 
krisledningsorganisation finns att 
läsa i ledningsplanen som togs i 
kommunfullmäktige 2008 och 
reviderades under 2010 (2010-03-12 
§ 53). 

 

 

En kommun med god krisledningsförmåga uppnås genom

 
 en fungerande omvärldsanalys 

och larmmottagning ser till att 
potentiella risker bedöms 

 den som ansvarar för en 
verksamhet under normala 
förhållanden också gör det i en 
krissituation 

 öva krisledning i hela 
kommunens krisorganisation 
enligt utbildnings- och 
övningsplan 

 
kommunen ska 

 på kort tid larmas och övergå till 
centralt styrd krisorganisation 

 samordna en lägesbild över 
händelsen för hela det 
geografiska området 

 
 
 

särskilda satsningar under 
mandatperioden 

 utbilda fler dokumenterare i det 
webbaserade 
krisinformationssystemet WIS 

 upprätta och öva krisledning via 
kommunikationssystemet 
RAKEL 
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KRISSTÖD 

I Bodens kommun finns en 
stödkrisgrupp, benämnd POSOM 
(psykiskt och socialt 
omhändertagande). Kommunen 
erbjuder organiserat krisstöd vid 
akuta situationer.  

I gruppen ingår personal från 
räddningstjänsten 
(sammanhållande), 
socialförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, polisen, 
migrationsverket, landstinget, 
Svenska kyrkan samt 
kommunledningsförvaltningen.  

Samverkan sker mellan sjukvården 
PKL (psykologiskt/psykiatrisk 
katastrofledning) och kommunen.  

Larm av POSOM stödkrisgrupp sker 
via inre befäl på SOS alarm enligt 
telefonlista. Till stöd för POSOM 
stödkrisgrupp kan kommunens 
frivilliga resursgrupp komma att 
användas. 

Frivilliga resursgruppen har avtal 
med kommunen att ställa upp vid 
kriser om kommunen kallar. 

 

En kommun med bra omhändertagande vid kriser uppnås genom

 
 drabbade får stöd av anhöriga, 

personal, arbetskamrater, 
arbetsgivare, frivilliga 
organisationer, trossamfund och 
vårdinrättningar 

 arbetsgivare och 
verksamhetsansvarig planerar 
omhändertagande vid kriser 

 

kommunen ska 
 samordna behov av krisstöd vid 

omfattande händelser 
 upprätta information och 

stödcentrum, samt samverka 
med övriga organisationer som 
berörs av en svår händelse 

 
 

 

 


