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Bakgrund och avgränsning
1.1 Lagen om skydd mot olyckor
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), (LSO), infördes första januari 2004.
I LSO ställs tydliga krav på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot
olyckor. Med den enskilde avses privatpersoner, företag och organisationer.
Kommunen har tillsynsansvar över att lagen följs. Lagen innebär att kommunen å
ena sidan är myndighet med tillsynsansvar över lagens åtlydnad och å andra sidan
är verksamhetsutövare och fastighetsägare. Ansvaret för tillsyn respektive drift har
därför skilts åt på politisk nivå och i verksamhetsorganisationen.
I LSO sätts fokus på den enskilde, planering av åtgärder såväl före, som under
och efter olyckan, flexibilitet i lokala lösningar och målstyrning. I lagen anges
också övergripande nationella mål.
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamheten enligt
lagen ska se till att verksamheten samordnas. De ska också samarbeta med andra
som berörs. Avseende kommunernas ansvar sägs att kommunerna ska främja
säkerheten för dem som vistas i kommunen. I det sammanhanget ska kommunen
se till att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs.
Kommunen ska också vara verksam mot andra olyckor än bränder. Detta ska
dock inte innebära någon inskränkning i det ansvar som någon annan har.
Enligt lagen ska ett handlingsprogram upprättas som beskriver, dels hur den förebyggande verksamheten (3 kap 3 §), dels den operativa räddningstjänsten (3 kap 8
§) ska skötas i kommunen. I båda fallen ska kommunens mål för verksamheten
anges samt de risker för olyckor som finns i kommunen och hur verksamheten är
ordnad. För den operativa räddningstjänsten ska även anges kommunens förmåga
och resurser.
Som underlag för handlingsprogrammet finns kommunens ”Risk- och sårbarhetsanalys” reviderad hösten 2015.
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod och kan ses som kärnan i det systematiska säkerhetsarbetet som kommunen arbetar med.
Mål och åtgärder i detta handlingsprogram med underliggande ”Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet” omfattar förebyggande åtgärder och räddningstjänst enligt LSO.
Mål och åtgärder för kommunens säkerhetsskydd och extraordinära händelser
behandlas i andra dokument.
1.2 Räddningstjänst enligt LSO
Med räddningstjänst avses, enligt 1 kap § 2 och 4 kap.1-6 § §, de räddningsinsatser
som staten eller kommunerna ska svara för vid olyckshändelser och överhängande
fara för olyckshändelser. Räddningsinsatserna utförs för att hindra och begränsa
skador på människor, egendom eller i miljön, och där det är nödvändigt att samhället
träder in med hjälp.
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Behovet att samhället stöder med räddningstjänståtgärder definieras av följande
kriterier:
• Behovet av ett snabbt ingripande.
• Det hotade intressets vikt.
• Kostnaderna för insatsen.
• Omständigheterna i övrigt.
Lagen om skydd mot olyckor fastställer följande som statlig räddningstjänst.
• Fjällräddningstjänst.
• Sjöräddningstjänst.
• Flygräddningstjänst.
• Efterforskning av försvunna personer i andra fall.
• Miljöräddningstjänst till sjöss
• Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering efter sådana utsläpp
från en kärnteknisk anläggning.
All övrig räddningstjänst är ett kommunalt ansvar.
Begreppet ”Räddningstjänsten” används även som ett organisationsbegrepp.
I Älvsbyns kommun hanteras uppgiften räddningstjänst av organisationen räddningstjänsten.
Kommunen kan bestämma att organisationen räddningstjänsten även ska ta hand om
andra uppgifter än räddningstjänst, dock får man inte ha driftansvar för sådan verksamhet som man har tillsyn över.
1.3 Nationella mål
I lagstiftningen LSO finns två paragrafer som ska tolkas som nationella mål:
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
2 § Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

2 Mål för kommunen
Kommunens mål
Älvsbyns kommuns verksamheter har ett övergripande mål, en vision, vilken redovisas i Strategiska planen 2016-2018

Framtidsrika Älvsbyn – Norrbottens pärla
2.1 Övergripande säkerhetsmål
I hela kommunen ska upprätthållas ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor för människors hälsa och för egendom och miljö. Olyckor och olycksriskerna
ska minskas fortlöpande.
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2.2 Säkerhetsmål och prestationsmål
Förebyggande verksamhet
De förebyggande åtgärderna ska ha en sådan omfattning och inriktning att det sker en
successiv minskning av olyckor och olycksrisker i kommunen.
Kommunens insatser för utbildning och information ska medverka till:
• ökad medvetenhet om vikten av förebyggande åtgärder och säkerhetstänkande såväl hos enskilda som hos det allmänna.
• att förebyggande åtgärder vidtas, samt
• att förmågan till att själv vidta skadebegränsande åtgärder ökar såväl hos
enskilda som hos det allmänna.
Här presenteras de satsningar som är nödvändiga och önskvärda för kommunens verksamheter.
Säkerhetsmål beskriver tillståndet hos den enskilde, såväl juridisk som enskild person, när det gäller nivån på skyddet och säkerheten.
Prestationsmål beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunen eller
någon annan aktör tänker använda för att uppnå säkerhetsmålen.
Ansvariga för att prestationerna blir utförda är de som omnämns i kolumn två.
Endast kommunens sektorer och bolag har pekats ut som huvudansvariga, men för
att nå upp till målen finns ett behov att samverka med andra samhällsaktörer.
Uppföljning av säkerhetsmålen görs enligt nedan. Det är viktigt att uppföljningen av
prestationsmål görs regelbundet så att avvikelser upptäcks i tid. Detta ställer stora
krav på dokumentation av utförda åtgärder. Detta sker för att säkerställa att prestationerna utförs på det sättet som verksamheterna och bolagen har bestämt. I
Älvsbyns kommun ska handlingsprogram vara en levande dokument som utvärderas
och följas upp varje år i samarbete med riskhanteringsgruppen.
2.3 Uppföljning och utvärdering
Säkerhets- och prestationsmål i handlingsprogrammet ska vara mätbara och lätta att
följa upp. Målen ska utvärderas och utvärderingen leder till utveckling och förbättring
av säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter och bolag. Resultatet från uppföljningen kan leda till omfördelning av resurser eller andra åtgärder som syftar till att
förbättra verksamheten. Uppfyllelsen av säkerhetsmålen och därtill hörande prestationer ska redovisas årligen till kommunstyrelsen via en mall som verksamheterna
fyller i och skickar till säkerhetssamordnaren som i sin tur sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen. Säkerhetsmålen och prestationerna i handlingsprogrammet ska utvärderas i samband med att handlingsprogrammet antas inför varje ny mandatperiod.

3 Policy, strategi och organisation
3.1 Ansvarsfördelning och ledning
Politisk nivå
Enligt LSO ska kommunfullmäktige besluta om handlingsprogram för varje
mandatperiod (3 kap 3 och 8 § §).
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Kommunens uppgifter i lagen ska fullgöras av en eller flera nämnder. I Älvsbyns
kommun gäller följande ansvarsfördelning:
Kommunstyrelsen ansvarar för
− förebyggande verksamhet (3 kap 1 – 4 § §),
− kommunens organisation för räddningsinsatser (3 kap 7, 8 § §),
− avtal med andra kommuner (3 kap 12 §),
− räddningstjänst i fred och under höjd beredskap (8 kap).
Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta hela eller delar av
verksamheten från övriga kommunala nämnder och utskott.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för
− tillsyn över åtlydandet av lagen (5 kap),
− brandskyddskontroll enligt lagen, 3 kap 4 § tredje st.
3.2 Strategi
Kommunens totala säkerhetsarbete består av,
• förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt LSO,
• planering för extraordinära händelser och höjd beredskap,
• Informationssäkerhet
• säkerhetsskydd
För att säkerhetsarbetet ska fungera måste utbildnings- och övningsverksamhet
genomföras i nödvändig omfattning. Säkerhetsarbete ska bedrivas integrerat i
Älvsbyns kommun. Olika aktörers roller kan kortfattat anges enligt följande.
• Kommunfullmäktige beslutar om
− handlingsprogramen för förebyggande verksamhet samt räddningstjänstverksamhet
med en sammanfattning av kommunens risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen om
skydd mot olyckor,
− krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen om extraordinära
händelser,
− säkerhetspolicy för kommunen,
− planer enligt övrig berörd lagstiftning
− organisation och resurser för det totala säkerhetsarbetet.
• Kommunstyrelsen ansvarar/beslutar om
− att beredskapsförberedelser enligt lagen om civilt försvar vidtas,
− att planer upprättas,
− att förberedelser för ledning och samverkan under extraordinära händelser vidtas,
− riktlinje för räddningsinsats
− samordning av information vid större olyckor som föranleder räddningsinsatser
och att uppföljning och utvärdering genomförs.
• Krisledningsnämnden svarar för
− samordningen av kommunens arbete vid extraordinära händelser.
• Räddningstjänsten svarar för
− att räddningstjänstens förebyggande arbete och räddningstjänst genomförs med
den inriktning som framgår av beslutade handlingsprogram, samt riktlinjer för
räddningsinsats.
− ledningen av den operativa räddningstjänsten (3 kap 16 §),
− att utbildning och övning av räddningstjänstens personal sker,
− att riskanalys för olyckor som kan leda till räddningsinsatser hålls aktuell, samt
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− att kommunens totala säkerhetsarbete samordnas.
• Kommunens verksamheter och bolag svarar för
− att arbetet med att förebygga olyckor och olycksrisker genomförs i den egna verksamheten i enlighet med beslutat handlingsprogram,
− att kommunens säkerhetspolicy tillämpas i den egna verksamheten,
− att medverka i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser,
− att delta i utbildning och övning, samt
− att delta i riskhanteringsgruppens arbete.
3.3 Säkerhetspolicy för Älvsbyns kommun
Policyn reglerar hur kommunen och kommunens bolags säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska bedrivas, policyn antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16
Syftet med policyn är att ange inriktning för det gemensamma säkerhets- och skadeförebyggande arbetet med tyngdpunkten på förebyggande åtgärder.
I säkerhetsarbetet ingår de krav som är lagstadgade, där ingår planering av kommunens ansvar vid kris och vid höjd beredskap samt förebygga brand och andra typer av
olyckor.
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4 Risker och riskbild

4.1 Riskanalys
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys över riskerna i Älvsbyns kommun är reviderad hösten 2015. Av risk- och sårbarhetsanalysen kan ett antal slutsatser dras. Dessa
kan sammanfattas i följande resonemang.
− I Älvbyns kommun inträffar flest bränder och tillbud i privatbostäder – villor.
− Största risken att förolyckas är genom olyckor i trafiken.
− De största riskerna för egendomsskador är bränder i produktionsanläggningar.
− Kommunen saknar större fasta riskkällor avseende miljöskador men genom transportolyckor kan till exempel kommunens dricksvattentäkter hotas.
− Risk för naturolyckor (översvämningar) finns utmed Piteälven i kommunen.
Exempel på
vardagsolyckor:
Mindre trafikolyckor
Lägenhetsbrand
Drunkningstillbud
Mindre utsläpp
Exempel på
stora olyckor är:
Bränder i trähuskvarter
Bränder i produktionsanläggningar
Skogsbränder
Kemiska olyckor
Miljöolyckor
Transportolyckor med bussar eller flera fordon
Översvämningar
Exempel på olyckor med katastrofala följder är:
Bränder med tiotals döda
Kemikalieolycka med tiotals döda
Terrorhandlingar
Kärnkraftsolyckor
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5. Räddningstjänstverksamhet
5.1 Mål för räddningstjänst
Ambitionen är att snabbt och effektivt begränsa eller avvärja skador på liv, egendom
och miljö orsakade av brand, trafikolycka, ras, översvämning eller annat nödläge.
5.2 Räddningstjänstens förmåga
Räddningstjänstens operativa förmåga kan beskrivas som summan av tid från inträffad olycka till hjälpinsats, personella och materiella resurser samt samverkan med
andra.
Räddningstjänsten ska ha personal och utrustning samt vara övad för att kunna utföra
alla typer av räddningsuppdrag som utgör kommunal räddningstjänst samt samverka
med berörda myndigheter vid statlig räddningstjänst. Kommunens räddningsstyrkor
ska kunna arbeta självständigt med två mindre insatser eller tillsammans med en
större insats. Exempelvis kan räddningstjänsten genomföra insatser vid lägenhetsbrand, villabrand, brand i publik lokal och vårdanläggning, industribrand, trafikolycka,
kemikalieolycka samt drunkningstillbud.
Räddningspersonal i beredskap i Älvsbyn ska kunna genomföra rökdykning samt påbörja insats vid kemikalieolycka. Rökdykning ska inte genomföras av Vidsels räddningspersonal i beredskap. Förmågan innebär inte att alla typer av räddningsuppdrag
ska klaras med egna resurser utan vissa måste lösas genom samverkan med angränsande kommuner. På samma sätt måste kommunens räddningstjänst kunna hjälpa
angränsande kommuner vid räddningsinsatser.
För ytterligare information om räddningstjänstens förmåga se Räddningsnämndens
riktlinjer för räddningsinsatser.
5.2.1 Tid från olycka till hjälp
Följande illustration och text förklarar händelseförloppet från att en olycka inträffar
tills att räddningsinsats påbörjas.
Olyckan Olyckan Larm till Larm till
Räddningsfordon Räddningsfordon
Skadeavhjälpandeinträffar upptäckts SOS
räddningstjänst lämnar station
Anländer till olycksplatsen åtgärder påbörjas

Tid till upptäckt

Tid för larmning

Larmbehandling

Anspänningstid

Körtid

Angreppstid

Insatstid
Total tid från olycka till hjälp

Illustration över händelseutvecklingen från en olycka tills räddningsinsats påbörjas.
Tid till upptäckt är tiden mellan att en olycka inträffar, till exempel att ett levande ljus
antänder en gardin, tills någon upptäcker branden.
Tid för larmning är tiden det tar från upptäckt av en olycka tills larm inkommer till
SOS Alarm.
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Larmbehandling är tiden det tar för larmoperatören att inhämta uppgifter om olyckan
och vidarebefordra larmet till räddningstjänsten.
Insatstid är den sammantagna tiden för anspänningstid, körtid och angreppstid.
Nedan redovisas antal och procent av kommuninvånarna som nås inom olika
insatstider. Angreppstiden har här schablonberäknats till 60 sekunder, vilket kan ses
som en standardtid vid enklare insatser.
Insatstid
 10 min
10-20 min
20-30 min
 30 min

Antal personer
5804
1375
902
98

(8179)*
* Befolkningsstatistik från år 2014

% av innevånare
71
17
11
1
(100,0)

Anspänningstid är tiden det tar från att larmet når räddningstjänsten tills första
räddningsfordonet lämnar brandstation.
Anspänningstiden hos Älvsbyns räddningstjänst ska vara maximalt 6 min för räddningspersonal i beredskap, om inte särskilda skäl finns. Se 2.2.3 resurser. Körtid är
tiden från att räddningsstyrkan lämnar brandstationen tills de anländer till olycksplatsen. Körtiden varierar beroende på väglag och väderlek. Körtid är beräknad via datamodulering som tar hänsyn till vägens bredd, fordonets hastighet m.m.
Angreppstid är den tid de tar från att räddningsstyrkan kommer till olycksplatsen tills
de har möjlighet att påbörja de skadeavhjälpande åtgärder som krävs. Det kan handla
om att ta sig upp i ett flervåningshus, lägga ut slang, eller lokalisera en brand i ett rökfyllt utrymme. Insatstidskarta för räddningsinsats samt lokalisering av räddningsstyrkor i Älvsbyns kommun redovisas i bilaga 1.
5.2.2 Alarmering
Kommunen är ansluten till SOS ALARM som utgör kommunens larmcentral. Automatiska brandlarm för alarmering av räddningsstyrkorna ska anslutas till kommunens
larmcentral. Vid omfattande störningar i telefonförbindelser bemannas brandstationerna för att allmänheten där ska kunna larma räddningsstyrkor. Detta sker enligt riktlinjer framtagna för länet.
5.2.3 Resurser
Brandstationer
Brandstationer ska finnas i Älvsbyn och Vidsel.
Organisationen:
Består av en räddningschef som har det övergripande ansvaret och som stöds av två
brandinspektörer och en risk- och säkerhetssamordnare på heltid.
Bemanning
Räddningstjänsten i Älvsbyn ska bestå av heltidsanställd personal och räddningspersonal i beredskap. Räddningstjänsten i Älvsbyns kommun ska dygnet runt kunna
genomföra räddningstjänstinsatser med nedanstående resurser efter angivna anspänningstider.
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Anspänningstid
Antal Funktion
6 minuter
1+5* Räddningspersonal i beredskap (Älvsbyn)
6 minuter
1+1* Räddningspersonal i beredskap (Vidsel)
90 sek (20min)
1**
Insatsledare
90 sek
1***
Räddningschef i beredskap (Piteå))
* Brandbefäl + brandmän. Vid insats i Vidsel kan funktionen brandbefäl ersättas
från Älvsbyn vid enstaka tillfällen.
** Insatsledaren ska vara anträffbar via kommunikationsmedel inom 90 sekunder
samt med disponerat fordon kunna befinna sig på brandstationen i Älvsbyn/
olycksplatsen inom ca 20 minuter efter larm. Syfte med insatsledare är att tillföra
ytterligare en ledningsnivå i det operativa arbetet.
*** Räddningschef i beredskap är tillgänglig dygnet runt via telefon och svarar inom
90 sekunder.
När situationen så kräver kan larm gå ut till samtliga anställda på räddningstjänsten
vilka inställer sig om möjligt.
Materiella resurser
Räddningstjänsten ska ha fordon och utrustning för att kunna utföra de flesta typer av
uppdrag som utgör kommunal räddningstjänst. Vid behov kan ytterliga resurser
begäras av samverkanspartners och andra organisationer.
5.2.4 Ledning
Vid räddningsinsats ska det alltid finnas en räddningsledare. Som ledningsstöd finns
räddningschef i beredskap. Denne kan antingen ansluta till skadeplatsen eller bemanna ledningsplatsen på brandstationen i Piteå. Lokaler och resurser för en funktionell
stabsverksamhet finns på brandstationen i Älvsbyn och Piteå samt Älvsbyns kommunhus. Ledningsstrukturen preciseras ytterligare i Kommunstyrelsens riktlinjer för
räddningsinsats.
5.2.5 Samverkan
Älvsbyns kommun har genom sin räddningstjänst slutit avtal och överenskommelser
om samverkan. Gränslös samverkan finns med alla angränsande kommuner. Gränslös
samverkan innebär att närmaste räddningsstyrka alltid larmas oberoende av kommungränsen. Avtal om samverkan med Arvidsjaurs kommun finns som innebär en förstahandsinsats mot brand av byggnader inom RFN-området (gäller endast station
Vidsel). Liknande avtal finns med Jokkmokks kommun från Vitberget till och med
Kåbdalis.
Samverkansresurser samt avtal redovisas i Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats.
5.2.6 Varning av allmänheten
Kommunens innevånare ska kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser. Kommunen kan för detta använda ”viktigt meddelande till allmänheten”
(VMA), vilket kan ske via etermedia enligt avtal
upprättat av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) eller via fasta ljudsändare som kan ge VMA-signal i Älvsbyns tätort.

12(13)

Signalen Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad, repeteras i
minst 2 minuter

Signalen faran över: en 30 till 40 sekunder lång signal
När signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och
ventilation samt lyssna på riks- eller lokalradion. Informationen kan också komma i
TV och text-TV.
VMA-signalen ska kunna utlösas från brandstation i Älvsbyn. Räddningstjänsten
svarar för underhållet av varningssystemet.
Varningssystemet testas fyra gånger per år. Viktigt meddelande-signalen följd av
signalen "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och
december, klockan 15.00.
5.2.7 Brandvatten
Brandposter anslutna till kommunens vattenledningsnät och med kapacitet enligt
Svenskt Vattens anvisningar ska finnas inom tätorterna Älvsbyn och Vidsel.
För brandvattenförsörjning inom övriga områden av kommunen samt områden där
utglesning av brandposter accepteras ska räddningstjänsten ha tillgång till minst 20 m3
vatten via tankfordon från brandstationen i Älvsbyn.
Älvsbyns Energi AB svarar för att räddningstjänsten har aktuella kartor som anger
brandposternas läge samt ledningarnas dimension och kapacitet.
Älvsbyns Energi AB svarar för underhåll och skötsel av brandposterna samt samråder
med räddningstjänsten inför varje förändring av brandpostnätet.
5.2.8 Insatsförmåga vid höjd beredskap
Samhällets räddningstjänst i fred och vid höjd beredskap utgör basen för att skydda
och rädda liv. Ordinarie personal inom räddningstjänsten utgör grunden för uppbyggnad av den räddningstjänst som behövs vid höjd beredskap. Räddningstjänsten ska
från sin basorganisation kunna växa till att kunna hantera skador som uppstår i samband med krigsskada mot bebyggelse. Kommunernas organisation för räddningstjänst
vid höjd beredskap bygger helt på en förstärkning av den fredstida organisationen.
Samtliga verksamheter inom räddningstjänsten ska utnyttjas med så små förändringar
som möjligt. En effektiv räddningstjänst i fred är grunden för en väl fungerande räddningstjänst vid höjd beredskap.
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Räddningstjänsten ansvarar för:
• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.
• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel.
• Kompletterande åtgärder för att verksamheten ska kunna fullgöras.
• Delta i åtgärder för första hjälpen åt skadade, transport av skadade och befolkningsskydd.
5.3 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för räddningsinsats vilken redovisar hur räddningstjänstens resurser i form av personal ska organiseras och förberedas samt hur fordon
och materiel ska användas och lokaliseras för att effektiva räddningsinsatser ska
kunna genomföras. Vidare ska riktlinjen beskriva gällande kompetenskrav samt
övningsmål.
5.4 Olycksutredningar/utvärdering av räddningstjänst
LSO kräver att olyckor som leder till räddningsinsatser undersöks för att klarlägga
olycksorsaker, olycksförlopp och hur insatsen har genomförts. Efter genomförda
insatser skrivs därför insatsrapporter som en första utredning. Om det finns behov av
en djupare undersökning kan en utökad olycksundersökning genomföras. Beroende
på behov och intresse kan den utökade undersökningen vara mer eller mindre omfattande. Vid behov tar kommunen hjälp från andra kommunala räddningstjänster vid
utvärdering av inträffade olyckor. Lärande från insatser sker inte bara genom egna
utredningar efter olyckor utan också genom att andras erfarenheter analyseras och
sprids i organisationen.
_____

