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0. ORDFÖRKLARINGAR 

Några begrepp i handlingsprogrammet bör definieras: 

Olycka:  En oönskad plötslig händelse med skada på liv, egendom eller miljö 

Trygghet:  Frånvaro av hot och rädsla 

Säkerhet: Frånvaro av risker och olyckor  

Skydd: Åtgärder för att förhindra olyckor eller begränsa skador 

Olycksförebyggande: De åtgärder som vidtas för att förhindra, begränsa eller fördröja en olycka 

eller konsekvenserna av densamma. 

MSBN Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

LSO, FSO Lag om skydd mot olyckor, Förordning om densamma 

LBE, FBE Lag om brandfarliga och explosiva varor, Förordning om densamma 

Räddningsinsats: De åtgärder som en räddningstjänstmyndighet gör vid olyckor (eller 

överhängande fara för olyckor) för att hindra eller begränsa skador på 

människor, egendom eller i miljön. För att en räddningsinsats ska 

genomföras finns fyra kriterier som måste vara uppfyllda: Behovet av ett 

snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och 

omständigheterna i övrigt. 

Räddningstjänst Ordet syftar både på den organisation (oftast kommunal) som undsätter vid 

olyckor och nödlägen och det juridiska läge som inträtt när villkoren för 

räddningsinsats är uppfyllda. För att skilja på dessa begrepp skrivs den 

kommunala verksamheten med VERSALER. 

1. INLEDNING 

I Lag om skydd mot olyckor LSO (2003:778), finns bestämmelser om vilka åtgärder samhället och 

den enskilde ska vidta till skydd mot olyckor. En av kommunens skyldigheter är att upprätta 

handlingsprogram för det operativa och olycksförebyggande arbetet.  

Storumans kommun har valt att ha två separata dokument för dessa verksamheter, eftersom det 

operativa och olycksförebyggande arbetet hanteras av skilda nämnder. Kommunstyrelsen är 

räddningsnämnd och svarar för det operativa (skadeavhjälpande) arbetet och Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden, MSBN för det olycksförebyggande.  

Handlingsprogrammen skall antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet 

antas skall samråd ha skett med dem som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Respektive 

nämnd/styrelse i kommunen kan med utgångspunkt i handlingsprogrammets intentioner därefter anta 

egna riktlinjer och vidta åtgärder. 

Strävan i samhället är att människor ska kunna leva ett gott liv, känna trygghet och vara säkra. 

Miljön är den avgörande faktorn i trygghetsupplevelsen. Om inte miljön är trygg så kommer 

människor, oavsett frihet från konflikter inom sig, att uppleva otrygghet. En del av det goda livet 

innebär alltså att det finns ett skydd mot olyckor för människors liv och hälsa, och för egendom och 

miljö. 
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Varje år omkommer cirka 2 900 människor till följd av olycksfall, omkring 135 000 människor 

vårdas på sjukhus och omkring 900 000 människor besöker öppenvården. Av det totala antalet 

omkomna föranleder cirka en fjärdedel av olycksfallen räddningsinsats.  

Samhällets kostnader för olyckorna uppgick år 2009 till ca: 42 miljarder kronor per år. Till detta 

kommer försäkringsbolagens och den enskildes kostnader. 

Detta handlingsprogram avser Storuman kommuns olycksförebyggande verksamhet. Som ett led i att 

utveckla handlingsprogrammen berör detta dokument även vissa olyckor som inte föranleder 

räddningsinsatser men ändå både är vanliga och orsakar mycket lidande. Fallolyckor bland äldre 

människor är t.ex. den vanligaste dödsorsaken till följd av olycksfall. 

I förarbetena till lagen finner man att en av de grundläggande principerna är att samhället, utan att ta 

över ansvaret, ska underlätta för den enskilde att ta ett större ansvar för sin egen trygghet och 

säkerhet. Det har också varit den viktigaste anledningen till att detta program har ett avsnitt som 

riktar sig till den enskilde med konkreta förslag till olika säkerhetshöjande åtgärder i vardagen.  

Jämfört med föregående handlingsprogram har detta mindre textmassa, mindre statistik och färre 

mål. Författarnas ambition har varit att skapa ett levande och koncentrerat dokument som faktiskt 

kan användas i det dagliga arbetet av såväl enskilda som organisationer och företag. Kapitel 5 är 

tänkt att kunna användas som en enkel säkerhetshandbok. Som en viktig del av planeringsunderlaget 

är den reviderade riskanalys för 2011 som ligger med som bilaga till programmet. Riskanalysen är 

densamma som ligger till grund för handlingsprogrammet för utryckande verksamhet. 

Detta handlingsprogram skall tjäna tre syften: 

1. Vägledning. Den enskilda människan ska i programmet hitta praktiska råd om hur man 

förbättrar säkerheten i sin egen vardag. 

2. Ambitionsnivå. Den politiska ambitionsnivån för kommunens nuvarande och framtida 

säkerhetsarbete skall framgå. 

3. Uppföljning. Såväl centrala myndigheter som kommunens revisorer eller ansvarig nämnd 

skall i programmet hitta mätbara mål som går att följa upp. 

Lagstiftningen möjliggör för ansvarig nämnd att under programmets giltighetstid anta närmare 

riktlinjer men några sådana förslag läggs inte i detta program. 

1.1 Lagens krav 

 

Skrivningen ”ett tillfredställande och likvärdigt skydd” innebär att ett betryggande skydd skall 

finnas oavsett var i landet man befinner sig. Eftersom riskbilden ser olika ut i olika kommuner ska en 

anpassning ske till de lokala förhållandena och kommunerna kommer därigenom att vidta olika 

åtgärder för att nå upp till målet. Det är dock inte möjligt att med bestämdhet kunna säga vad detta 

egentligen är så länge inte frågan prövats juridiskt. 

Skydd mot olyckor omfattar åtgärder före, under och efter en olycka.  

Lagen om skydd mot olyckor 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. 

LSO kap 1, §1 

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall 

kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador 

till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för 

att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. LSO kap 3, §1 
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1.2 Syfte 

Syftet med nationella mål, verksamhetsmål samt kommunala handlingsprogram är att skapa större 

handlingsfrihet och flexibilitet för kommunerna inom området skydd mot olyckor och minska den 

statliga styrningen. Detta är inte att uppfatta som en ambitionssänkning utan som en ökad anpassning 

till de lokala förhållandena. Kommunerna får möjlighet att anpassa sin verksamhet till de risker som 

finns i kommunen. Målstyrningen syftar också till att möjliggöra effektivare användning av 

resurserna och ökade samordningsmöjligheter. 

Handlingsprogrammet ska vara ett underlag för konkreta åtgärder vars mål är att:  

– minska antalet döda och skadade till följd av olyckor; 

– minska olyckors konsekvenser på egendom och i miljön; 

– minska sannolikheten för att extraordinära händelser ska inträffa eller få allvarliga 

konsekvenser; 

– inspirera till politiska dialoger, diskussioner mellan politiker, medborgare och andra aktörer; 

– ge underlag till beslutsfattare. 

1.3 Mål för det skadeförebyggande arbetet. 

Lagen om skydd mot olyckor innehåller två övergripande nationella mål för skydd av människoliv 

och egendom enligt nedan. 

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 tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

LSO 1 kap, 1§ 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN skall planeras och organiseras så att räddningsinsats-

erna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 

sätt. LSO 1 kap, 3§. 

 

Det förra handlingsprogrammet var mycket omfattande och innehöll också alltför många mål som 

gjorde att programmet både var svårt att följa och att följa upp. Vi har därför valt att i detta program 

lägga fokus på 3 kategorier av olyckor med ett antal underkategorier. Under varje kategori finns en 

kort beskrivning av bakgrund och andra fakta. Därefter följer en beskrivning av samhällets (i första 

hand kommunens) resurser att ingripa och därefter vad den enskilde kan göra. Slutligen följer målen 

för varje olyckskategori. 

Efter olyckor som föranleder räddningsinsats behandlas kortfattat andra typer av olyckor som endera 

är vanliga eller på annat sätt angelägna. 

2.  RISKHANTERING I KOMMUNEN 

Storumans kommun är en typisk glesbygdskommun med stora avstånd och flera små men utspridda 

befolkningskoncentrationer. Privat och offentlig service är framförallt koncentrerad till 

Tärna/Hemavan och Storuman/Stensele men finns även i viss omfattning i Gunnarn och Slussfors. 

Riskbilden har hittills varit relativt okomplicerad även om en del av de risker som finns i kommunen 

är risker som kommunen inte äger, men ändå måste ha förmåga att hantera. Som exempel kan 

nämnas en ständigt ökande transport av kemikalier genom kommunen.  

Storumans kommun är också en av de kommuner i landet som har flest ”farliga verksamheter”. Av 

sådana krävs att de tar ett större ansvar än andra, men också kommunen får ett ökat ansvar i och med 

dessa. 
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Det är också mycket troligt att det under detta handlingsprograms giltighetstid kommer att tillföras 

nya risker. Det finns långt framskridna planer på nickelbrytning, fluoritbrytning och 

vindkraftsparker. Se bilaga 1 för en grundligare inventering av riskerna och deras konsekvenser. 

Denna inventering syftar till att i första hand belysa riskerna för olyckor som med viss sannolikhet 

kan tänkas inträffa i Storumans kommun. Inventeringen är begränsad till olyckshändelser som kan 

föranleda räddningsinsats enligt intentionerna i LSO 3 kap, 3 §. Bedömningen baserar sig på 

uppgifter hämtade från egen statistik, nationell statistik och uppgifter från jämförbara kommuner. 

Av det totala antalet omkomna i Sverige föranleder endast cirka en fjärdedel en räddningsinsats. 

Dödsolyckor i samband med fall är den klart största olyckskategorin och tenderar att öka. Det är 

framförallt äldre som drabbas, där fall i hemmet är vanligast. Samhällets direkta kostnader för 

fallolyckorna skattas till närmare 5 miljarder kronor per år. 

Se bilaga 2 för en beskrivning av riskhanteringsprocessen. 

2.1 Kommunikationer 

I kommunen finns två flygplatser med möjlighet till passagerartrafik och tågtrafik sker på Tvärbanan 

och Inlandsbanan. Det är framförallt gods som fraktas på järnväg men under sommarmånaderna 

bedrivs även persontrafik på Inlandsbanan. I och med omlastningsterminalens färdigställande 

kommer sannolikt godstrafiken på såväl järnväg som landsväg att öka.  

De viktigaste vägarna är E12 som följer Umeälven i öst-västlig riktning genom hela kommunen och 

E 45 som går i nord-syd, dessa korsar varandra i Storuman. Dessutom går länsväg 1132, den så 

kallade Barents väg, genom kommunen och ansluter till E 12 i trakten av Ankarsund, c:a 50 km 

väster om Storuman. De nya verksamheter som planeras kommer att öka transportvolymerna på väg 

ytterligare. Tillsammans med övrig långtradartrafik som ökar för varje år och busstransport av 

fjällturister ökar naturligtvis också risken för olyckor med tunga fordon inblandade. 

2.2 Bebyggelse 

Bebyggelsen i tätorterna överstiger inte tre våningsplan med undantag för två hotell i Tärna/ 

Hemavan och fyra hyreshus i Storuman. Hotell, vårdanläggningar, samlingslokaler och skolor i flera 

plan, finns med få undantag i Tärna/Hemavan och Storuman/Stensele. Det är dock troligt att vi 

ganska snart kan komma att se ytterligare minst ett större hotell i den västra delen. Varje vår 

mångdubblas också befolkningen i Tärna/Hemavanområdet under några veckor vilket bland annat 

syns i en tydlig ökning av antalet larm till RÄDDNINGSTJÄNSTEN.  

2.3 Farlig verksamhet 

Det är endast fem kommuner i landet som har fler FARLIGA VERKSAMHETER än Storuman. Vad som 

är FARLIG VERKSAMHET bestäms av länsstyrelsen och i LSO 2 kap 4§ beskrivs huvuddragen av de 

skyldigheter det innebär att vara FARLIG VERKSAMHET. I korthet innebär en FARLIG VERKSAMHET 

bl.a. att ägaren/verksamhetsutövaren åläggs att bekosta beredskap eller utrustning eftersom man 

tillför något som avsevärt avviker från de risker som sedan tidigare finns i en kommun. Även om det 

är länsstyrelsen som bestämmer vilka verksamheter som ska klassas som farliga är det ändå 

kommunen som ska utöva tillsyn och kontroll och planera för räddningsinsatser där. 

Följande FARLIGA VERKSAMHETER finns i kommunen: 

- Hemavans flygplats 

- Storumans flygplats 

- Abelvattnet, damm 

- Ajaure, damm och kraftstation 

- Gardiken, damm 

- Gardikfors, damm och kraftstation 
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- Storuman, damm 

- Umluspen, damm och kraftstation 

- Stensele, damm och kraftstation 

- Grundfors, damm och kraftstation 

- Svartlidengruvan, anrikningsverk, är även Seveso-anläggning i högsta riskklassen 

Vindkraftverk betraktas för närvarande inte som FARLIG VERKSAMHET, vilket kan tyckas märkligt 

eftersom de tillför helt nya risker och räddningsproblem. 

2.4 Övrig samhälls- och näringslivsstruktur 

Arbetsmarknaden i kommunen domineras av arbeten inom offentlig sektor. Särskilda risker som är 

associerade med den offentliga sektorn är framförallt bränder inom vård och omsorg där risken för 

allvarliga personskador är betydande och tyvärr har sådana dödsfall förekommit även hos oss. I 

övriga Sverige är anlagda bränder i skolor ett ökande problem, men denna trend har ännu inte nått 

oss.  

Den tidigare statliga Vattenfallskoncernen hör egentligen inte längre till den offentliga sektorn, men 

är fortfarande en viktig aktör på arbetsmarknaden. Vattenfalls bidrag till riskbilden är framför allt 

risk för dammolyckor och bränder i kraftstationer. Dammolyckor är mycket osannolika men med 

oerhörda konsekvenser. Ett dammbrott är den allvarligaste fredstida olycka som skulle kunna drabba 

kommunen och skulle också få konsekvenser långt utanför vår egen kommun. Denna typ av olycka 

blir dock inte räddningstjänst i första hand, utan istället en extraordinär händelse. Extraordinära 

händelser behandlas i ett eget handlingsprogram och inte i detta dokument. Brand i en kraftstation 

blir förvisso en besvärlig händelse, men borde inte innebära någon större risk för personskador. 

Däremot kan de ekonomiska konsekvenserna och miljökonsekvenserna bli omfattande. 

Kommunens arbetsmarknads- och näringslivsstruktur befinner sig i ett expansivt skede där nya 

verksamheter och branscher expanderar samtidigt som traditionella näringsgrenar, framför allt 

skogsbruket, sysselsätter allt färre. Av de sedan länge etablerade verksamheterna står rennäringen, 

verkstadsindustrin och transportsektorn på en stabil grund. Bland de nya är det särskilt vindkraften, 

mineralfyndigheterna och besöksnäringen som särskilt utmanar RÄDDNINGSTJÄNSTENS operativa och 

olycksförebyggande förmåga.  

Sedan ganska många år är det anmärkningsvärt många drunkningar och drunkningstillbud i vår 

kommun. Dessa står i direkt proportion till vår omfattande besöksnäring och orsakerna är därmed 

svåra att komma åt. Icke desto mindre måste kommunen göra allt som går för att förebygga dessa 

och simkunnigheten hos de egna invånarna är den viktigaste enskilda faktorn i detta fall. 

3. DEN ENSKILDES GENERELLA ANSVAR 

Lag om skydd mot olyckor betonar att den enskilda människan har ett eget ansvar för sin säkerhet. 

Detta är inget nytt, men har i tidigare lagstiftningar inte framställts på det tydliga sätt som nu görs. 

Innebörden av ansvaret kan sammanfattas i några punkter: 

 Den enskilde har ansvar för att varna, larma och tillkalla hjälp vid brand eller annan olycka.  

 Den som är ägare eller nyttjanderättshavare av en byggnad eller anläggning skall i skälig 

omfattning hålla utrustning för brandsläckning och livräddning vid brand och andra olyckor. I 

övrigt är man skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga bränder och för att 

hindra och begränsa skador av bränder. 

 Den enskilde har ansvar för vissa efterföljande åtgärder när en räddningsinsats har avslutats. 
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När det gäller bränder har den enskilde möjligheter att påverka händelseförloppet i ett mycket 

tidigare skede än RÄDDNINGSTJÄNSTEN. Tillsammans med drunkningar och trafikolyckor är bränder 

också den typ av olycka där den enskilde kan göra livsavgörande förstahandsåtgärder. I vår 

vidsträckta kommun kan tiden från att en brand upptäcks till dess RÄDDNINGSTJÄNSTEN är på plats 

variera från 10 minuter till drygt 1 timme. För att minimera skador och konsekvenser är det därför av 

avgörande betydelse att den enskilde själv kan agera. Det handlar om tidig upptäckt och snabb 

påverkan på det efterföljande olycksförloppet. Den tidiga upptäckten kan underlättas genom till 

exempel brandvarnare. Tidig påverkan förutsätter tillgång av släckhjälpmedel som till exempel 

handbrandsläckare, filt, vatten eller liknande. Att dämpa eller begränsa en brand genom att stänga in 

den begränsar också skadorna. 

I de situationer då den enskilde inte kan hantera en inträffad olycka har samhället ett ansvar att bistå 

med resurser för den uppkomna situationen.  

4. KOMMUNENS ANSVAR ATT FÖREBYGGA VISSA OLYCKOR 

Kommunen har enligt lagen om skydd mot olyckor följande uppdrag inom det förebyggande 

området: 

 Underlätta för enskilda 

 Informera och ge råd 

 Bedriva tillsyn i offentliga miljöer 

 Rengöring och brandskyddskontroll 

Ansvaret är begränsat till sådana olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. Dessutom är 

kommunen skyldig att planera sin RÄDDNINGSTJÄNST så att insatser kan påbörjas inom rimlig tid och 

genomföras på ett effektivt sätt. 

4.1 Kommunens förebyggande arbete idag 

Det effektivaste sättet att påverka olyckor är att förebygga bättre och låta den enskilde ta ansvar för 

detta. Kommunen har i detta sammanhang många roller och är dels fastighetsägare, 

kontrollmyndighet, verksamhetsutövare och RÄDDNINGSTJÄNST. 

Kommunen har i sin roll som myndighet att arbeta med helt andra förebyggande uppgifter jämfört 

med den enskilde. Den enskilde skall skydda sin byggnad eller anläggning mot brand, medan 

kommunen ska skapa bättre förutsättningar i hela kommunen för skydd i allmänhet och brandskydd i 

synnerhet. I detta sammanhang skall kommunen särskilt tillvarata tredje mans intressen, t.ex. 

hotellgästens, restaurangbesökarens eller patientens. 

Varje år genomförs utbildningar i brandkunskap, heta arbeten, hjärt-lungräddning, första hjälpen 

m.m. till allmänhet, företag, skolelever och andra. Utbildning i dessa frågor är en av de mest 

effektiva brand- och olycksförebyggande åtgärderna som finns. Syftet med utbildningarna är att 

stötta enskilda och organisationers förmåga att själva klara av bränder, olyckor och 

samhällsstörningar. I samverkan med övriga kommuner i länet och Brandskyddsföreningen 

genomförs också regelbundet olika brandförebyggande aktiviteter. Studiebesök och PRAO-veckor är 

andra viktiga insatser för att sprida kunskaper om brand- och andra olycksförebyggande åtgärder. 

Även Röda Korset, Civilförsvarsföreningen och andra frivilligorganisationer utbildar och informerar 

inom området skydd och säkerhet. 

Kommunen är också skyldig att under vissa omständigheter utreda förloppet i en brand eller olycka. 

Anledningen till detta är att erfarenheterna från olycksförloppsutredningarna skall kunna användas 

för att förbättra såväl det olycksförebyggande arbetet som framtida räddningsinsatser. Utredningarna 

dokumenteras i första hand av ansvarig räddningsledare i ordinarie insatsrapport. 
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4.1.1 Systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse 

Alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller anläggningar, ska bedriva ett systematiskt och 

kontinuerligt brandskyddsarbete för att uppfylla intentionerna i lag om skydd mot olyckor. I detta 

ingår dokumentation av brandskyddet. Vissa fastighetsägare ska dessutom enligt LSO kap 2, § 3 

skicka in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Hur ofta detta ska ske finns 

redovisat i bilaga 3, där finns även frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

I Storumans kommun fanns vid ingången av år 2010 115 st objekt som var skyldiga att lämna 

skriftlig redogörelse. Inom länet är det bara Umeå och Skellefteå som har fler objekt.  

Några av dessa får dessutom besök av någon av brandinspektörerna. Tillsynsbesök görs även på 

andra anläggningar än enbart de som ska lämna in skriftlig redogörelse. 

4.1.2 Tillsyn av FARLIGA VERKSAMHETER 

Enligt lagen om skydd mot olyckor kap 2, 4 § kan företag ”där verksamheten innebär fara för att en 

olycka skall orsaka allvarliga skador på människor eller miljön”, åläggas särskild beredskap med 

materiel och personal av länsstyrelsen. Dessa företag skall med vissa intervaller tillsynas. Storuman 

är den kommun i länet som har flest anläggningar med FARLIG VERKSAMHET, hela 11 stycken. Detta 

placerar oss som nummer 6 i riket. Tillsynen planeras så att 4 objekt kontrolleras varje år. 

4.1.3 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Hösten 2010 fick kommunerna ansvar för hela området enligt Lag om brandfarliga och explosiva 

varor. Detta är en delvis ny situation då de explosiva ämnena tidigare tillhörde polisen. I Storumans 

kommun finns 41 tillsynsobjekt registrerade för brandfarliga varor men sannolikt finns fler som 

bedriver verksamhet utan tillstånd. Hur många som har tillstånd för explosiva varor vet vi i nuläget 

inte eftersom övertagandet från polisen ännu inte är klart. 

4.1.4 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Kommunen ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av förbränningsanordningar 

utförs. Denna verksamhet bedrivs på entreprenad liksom det gör i de flesta kommuner. 

En fastighetsägare kan under vissa förutsättningar få dispens att själv svara för rengöringen av sin 

förbränningsanläggning. Emellertid måste denna rengöring ske med de tidsfrister för rengöring som 

kommunen har bestämt vilket framgår av bilaga 3. Brandskyddskontrollen måste däremot alltid 

utföras av den som kommunen har utsett, detta kan inte en fastighetsägare få göra själv.  

4.1.5 Varning och information vid allvarliga olyckshändelser 

Vid allvarliga olyckshändelser med omedelbar eller förestående fara som exempelvis giftig rök från 

brand, utsläpp av giftiga och/eller brännbara gaser, förorenat vatten m.m. kan allmänheten inom 

Storuman centralort varnas genom signalen VMA ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Signalen 

åtföljs av information i riks- och lokalradion. Vid varnings- eller informationsmeddelanden av lägre 

dignitet sänds information endast via riks- och lokalradio. 

Signalen kan utlösas från brandstationen i Storuman eller från SOS-Alarm efter beslut av räddnings-

ledare eller länsstyrelsen. Signalen provas den första måndagen i mars, juni, september och 

december månader kl. 15.00 och åtföljs av signalen ”faran över”. 

Övriga delar av kommunen kan varnas genom meddelande i radio eller räddningstjänstens 

högtalarbilar.
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5.  VARDAGSTRYGGHET OCH EGET ANSVAR 

Varje vecka inträffar i genomsnitt en till två händelser i Storumans kommun som kräver ingripande 

av en räddningsstyrka. Antalet insatser, omkomna, jämförelser med mera under perioden 2001 – 

2010 framgår av statistiken i slutet av dokumentet. Observera att statistiken endast behandlar 

sådana händelser som RÄDDNINGSTJÄNSTEN larmats till. Det verkliga antalet inträffade av framför 

allt trafikolyckor och drunkningstillbud är avsevärt högre.  

Den kommunala RÄDDNINGSTJÄNSTEN i Sverige genomför årligen c:a 90 000 räddningsinsatser. 

Automatlarm, ej brand, är den klart dominerande olyckstypen och svarar för 1/3 av alla 

räddningsinsatser. Bränder i allmänhet är knappt 1/3 och den återstående dryga tredjedelen är 

övriga händelser såsom trafikolyckor, översvämningar, kemikalieolyckor m.m. 

Vår kommun har hittills varit förskonad från vad man kallar storolyckor. Med storolyckor menar 

man olyckor som är omfattande och kräver många liv eller ger mycket stora skador på egendom 

eller miljö. Dessa är ovanliga, men icke desto mindre mycket allvarliga när de väl inträffar. Längre 

fram i texten utvecklar vi detta ytterligare. Även om det är svårt att förbereda sig för stor-

olyckor, är det en god planering för vardagsolyckorna som är den bästa förberedelsen vi kan ha. 

Storolyckor som är kopplade till de många FARLIGA VERKSAMHETER som finns i vår kommun 

behandlas inte i detta dokument utan i kommunens planläggning för extraordinära händelser. 

Trots att vi i Sverige haft ett gemensamt larmnummer sedan 1956 (först 90000 men numera 112) 

är det fortfarande många som vid olyckor eller akut sjukdom istället ringer någon anhörig. Särskilt 

gäller detta äldre människor. Tyvärr medför detta felaktiga beteende att hjälp blir försenad i 

onödan. Här återstår uppenbarligen en stor informationsinsats som i första hand måste riktas till 

våra äldre. 

5.1 Trafikolyckor    

5.1.1 Bakgrund 

I denna kategori ingår förutom olyckor med fordon även flygolyckor, tågolyckor och olyckor i 

skidliftar, vi har tidigare kallat dem kommunikationsolyckor. Mer än 500 personer dödas varje år i 

den svenska vägtrafiken och drygt 4 000 personer skadas svårt och över 20 000 skadas lindrigt.  

Genom den livliga och ständigt ökande vägtrafiken är vi i denna kommun mer drabbade av 

trafikolyckor än genomsnittet för riket.  

En av de riktigt stora olyckorna som vi fasar för är att en större bussolycka ska inträffa vintertid. 

Tyvärr torde sannolikheten för detta öka i och med den ökande vinterturismen och det ibland 

dåliga vintervägunderhållet. Denna typ av händelse kan ge ett stort antal döda och svårt skadade. 

5.1.2 Vad gör kommunen? 

Trafikolyckor av allvarligare art inträffar i regel på sådana vägar där andra än kommunen har 

ansvaret. Därmed finns det begränsningar för de förebyggande åtgärder som kommunen kan göra. 

På kommunens egna vägar finns det däremot andra möjligheter. Kommunen gör bl.a. följande: 

- Halkbekämpning, isrivning och snöröjning vintertid 

- Bortforsling av snöhögar som innebär trafikrisker 

- Alkolås i de egna leasingbilarna 

- I samband med upphandling av skolskjutsar och andra transporter ställs trafiksäkerhetskrav. 



 STORUMANS KOMMUN 
 MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- 
 BYGGNADSNÄMNDEN 

2012-02-07 - 10 - 

5.1.3 Vad kan du själv göra i förebyggande syfte? 

Det i särklass viktigaste är samtidigt det mest självklara. Trafik och alkohol hör aldrig ihop! Till 

och med för gångtrafikanter innebär måttlig berusning en förhöjd olycksrisk. Kombinationen med 

alkohol är något som alla vet men trots det skadas c:a 1000 personer i trafiken varje år där alkohol 

eller andra droger på något sätt spelat in. 

När du är ute och åker bil på okända vägar är det bra att då och då påminna sig om var man 

befinner sig. En bra positionsbestämning är väldigt viktig för att räddningsresurser snabbt ska nå 

fram. Navigator är ett suveränt hjälpmedel. 

Vintertid bör man inte vara barhuvad i bil eftersom vi förlorar mycket kroppsvärme via huvudet 

och skulle en avåkning ske, går det ganska fort att man blir nerkyld.  

Du bör ha en förbandsväska, varningsväst och brandsläckare i bilen. Bilar har lättare idag än förr 

att börja brinna. Detta beror delvis på ändrade egenskaper hos bränslet men också på 

katalysatorer som blir väldigt varma och därmed kan antända bilen eller vegetation, samt mycket 

elektronik i moderna bilar. Om en bil börjar brinna kommer den att brinna, INTE explodera som i 

filmer. En bilbrand kan i och för sig utvecklas snabbt men det är inga problem för en något så när 

rörlig människa att hinna undan. 

Hjälm på skoter, moped, motorcykel och cykel är i vissa fall lag men i samtliga fall en viktig 

skadebegränsande åtgärd. Tyvärr slarvar många med detta ganska enkla men effektiva skydd. 

Trötthet är en annan vanlig bidragande orsak till många trafikolyckor. En bra tumregel vid långa 

resor kan därför vara att stanna ungefär var 150:e km och gå ett par varv runt bilen. 

Att genomgå en grundläggande 1:a hjälpenutbildning är alltid bra, inte bara för trafikolyckor utan 

för livet i största allmänhet. Sedan bör man repetera dessa kunskaper ungefär vart 5:e år. De 

flesta studieförbund och många frivilligorganisationer erbjuder sådana utbildningar. 

5.1.4 Vad gör du om olyckan är framme? 

- Om du kommer till en nyss inträffad olycka bör du tänka på följande: 

o Bilar exploderar inte i verkligheten, glöm vad du har sett på film! Du törs gå fram! 

o Se efter vad som har hänt, olyckans omfattning, antal skadade, var är ni, etc. 

o Ring 112 och larma, varna andra trafikanter för olyckan. 

o Se till så att de skadade kan andas, skapa fria luftvägar hos medvetslösa genom att 

försiktigt lyfta fram hakan. 20 % av dem som dör initialt vid trafikolyckor gör det på 

grund av blockerade luftvägar. 

o Stoppa stora blödningar. Risk för blodsmitta är näst intill obefintlig. 

o Undvik att flytta de skadade om det inte är absolut nödvändigt. 

- Om du själv är inblandad. 

o Stanna kvar i bilen om du kan. 

o Se om du kan hjälpa någon av de andra i bilen. 

o Larma om olyckan. 
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5.1.5 Mål 

A. Kommunen skall göra vad som är möjligt för att förhindra en större bussolycka. 

B. Bussar som anlitas av kommunen skall ha alkolås, säkerhetsbälten för passagerarna och 

dubbdäck vintertid. 

C. Vid anordnandet av busshållplatser skall särskild hänsyn tas till skolskjutsar. 

5.2 Bränder 

 

 

 

 Nödutgång i pilens  Nödutgång för Brandsläckare  Brandredskap 

 riktning rörelsehindrade 

5.2.1 Bakgrund 

Bränder är nog den typ av olycka som oroar oss mest. Troligen för att alla som har beskådat en 

brand både har skrämts och fascinerats av lågorna och eldens förmåga att urskillningslöst förtära 

allt i sin väg.  Bedömare tror att så mycket som varannan brand är anlagd och man kan med 

säkerhet bevisa att drygt 25 % verkligen är det. Under de senaste 15 åren har antalet bränder 

minskat med 20 % och är idag drygt 10 000 varje år. Lite mer än hälften av bränderna inträffar i 

bostäder och fördelningen villa/lägenhet är i stort sett lika. Av de bränder som inträffar i allmänna 

byggnader är de flesta i skolor och inom åldringsvård. Bränderna i skolor innebär stora kostnader 

och är tyvärr oftast anlagda. Här har också försäkringsbolagens inställning på senare år blivit 

betydligt tuffare och numera återkräver de oftast sina kostnader om en skyldig har hittats.  

När det gäller bränder inom åldringsvård får de relativt ofta den allvarligaste av alla konsekvenser. 

Av dem som omkommer i bränder är 50 % över 60 år och 30 % är över 80 år. Det omkommer c:a 

130 personer varje år i Sverige i eller till följd av bränder. 

Trots att vi pratar om döda i bränder som innebrända är det inte branden i sig som utgör det 

största hotet. Röken är mycket giftig och är nästan alltid den primära dödsorsaken. Redan några få 

andetag påverkar oss och har en sövande effekt. I de fall där innebrända har brännskador har 

dessa skador nästan alltid uppstått efter döden. I rök från en vanlig inomhusbrand finns bl.a. 

cyanid och kolmonoxid och dessa gaser är var för sig dödliga och påverkar oss redan i små doser. 

5.2.1.1 Bostadsbränder 

Det är i hemmiljöer som de flesta bränder inträffar. Som hemmiljö räknar vi i detta sammanhang 

inte eget boende i servicehus och liknande. Även om dödsbränder är allvarligast får man inte 

glömma alla andra bränder som enbart medför materiella skador men stora kostnader och stora 

störningar för den enskilde och samhället. Försäkringsbolagens kostnader för bränder år 2009 var 

nästan 4,5 miljarder. Till detta kommer andra kostnader som t.ex. produktionsbortfall, 

vårdkostnader och kostnader under självrisk. Tillsammans är detta kostnader som är minst lika 

stora som vad som ersätts via försäkring. 

En uppmärksammad dödsbrand på senare år skedde i Rinkeby 2009 och där miste 7 människor livet. 

Branden inträffade i ett flerfamiljshus och de döda hittades i trapphuset. Branden hade uppstått i 

en annan lägenhet och de omkomnas bostad var egentligen aldrig hotad. Troligen hade de försökt 

fly genom att springa genom röken. Denna händelse lär oss framför allt två saker, för det första: 

röken är ett dödligt gift som det inte går att ta sig igenom, för det andra: ett hus som är byggt av 
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sten eller annat obrännbart skyddar inte mot brand inne i huset. Vad många inte vet är att 

inredningen i ett vanligt svenskt vardagsrum motsvarar samma bränslemängd som 200 liter bensin. 

Till kategorin bostadsbränder hör också soteldar och andra eldstadsrelaterade bränder. Soteldar 

beror i de flesta fall på felaktig eldning för att man vill spara ved eller att veden inte är torr. När 

man stryper draget blir förbränningen sämre, röken blir kallare och rökhastigheten långsammare. 

Detta medför att sot och tjärpartiklar inte hinner ur skorstenen utan fastnar på insidan av 

rökkanalen och bildar så kallad blanksot. Blanksotet lossnar inte vid en vanlig sotning utan ruggas 

endast upp på ytan vilket gör att nya partiklar och glöd fastnar ännu lättare. Därför är det inte 

heller ovanligt med soteld strax efter en genomförd sotning.  

5.2.1.2 Bilbränder 

För det första ska vi fastslå ett faktum: bilar brinner, de exploderar inte! Glöm vad du har sett på 

äventyrsfilmer. Dagens bilar verkar däremot mer brandbenägna än förr sannolikt beroende på att 

bensin idag har andra brandegenskaper än förr och allt mer elektronik som kan ge ljusbågar eller 

kortslutning. Även nya material som t.ex. kolfiber är en negativ faktor i sammanhanget. Detta på 

grund av partiklarna som frigörs från kolfibern vid brand. Dessa partiklar liknar asbestpartiklar 

och fastän de långsiktiga hälsoeffekterna ännu så länge inte är ordentligt utredda, är likheten med 

asbest tillräckligt för att man ska vara försiktig. 

5.2.1.3 Samlingslokaler, vård och hotell 

Gemensamt för hotell och samlingslokaler är att de som vistas där har dålig lokalkännedom. I vissa 

fall av bränder i samlingslokaler försvåras utrymningen av varierande berusningsgrad hos de 

utrymmande. Just brand i en samlingslokal är en annan av de riktigt allvarliga stora olyckorna som 

skulle kunna drabba vår kommun.  

Ingen av oss har väl glömt vad som hände i Göteborg i oktober 1998 när 63 unga människor dog i 

den största brandkatastrofen i modern tid i Sverige. För att något gott ska kunna komma ut av 

denna fruktansvärda händelse bör vi dra sådana erfarenheter så att något liknande inte ska kunna 

upprepas.  

Runt om i Sverige förekommer sammankomster under liknande förhållanden som i Göteborg i stort 

sett varje helg. Alltså att alldeles för många människor samlas i små lokaler där det varken finns 

utrymningsvägar eller larm. Sådana sammankomster är oftast informella och sker utan samhällets 

vetskap eller kontroll. Vår kommun är troligen inget undantag från detta och då särskilt i den 

västra delen i samband med vårens högsäsong.   

En annan uppmärksammad brand inträffade på ett hotell i Borgholm i april 2004 . Vid detta tillfälle 

omkom två personer och den efterföljande utredningen konstaterade att hotellet hade allvarliga 

brister i sitt brandskydd som trots upprepade anmärkningar inte hade åtgärdats. Ägaren dömdes 

för vållande till annans död. Påföljden blev villkorlig dom och skadestånd.   

Det är alltid ägaren och den som bedriver verksamhet i hotell/samlingslokal/restaurang eller annan 

anläggning som är ansvarig för brandskyddet och utrymningssäkerheten och detta ansvar upphör 

inte förrän anläggningen rivs.  

När det gäller bränder i vårdanläggningar handlar de oftast om lägenheter i servicehus, inte så 

ofta på vårdavdelningar. Risken för dödsfall eller allvarliga skador är här ganska stor eftersom 

många är sängbundna eller har svårt att röra sig och därmed oförmögna att själva utrymma. Den i 

särklass viktigaste faktorn för att höja brandsäkerheten inom vården är vårdpersonalen. Om 

vårdpersonalen kan vidta rätt åtgärder och påbörja utrymning kommer det att få mycket större 

betydelse för en lycklig utgång än om en stor räddningsstyrka kommer efter 7-10 minuter. Det är 
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naturligtvis oroande att det särskilt nattetid är ganska låg personaltäthet på många 

vårdanläggningar. 

5.2.2 Vad gör kommunen? 

När det gäller brandskydd i vårdanläggningar och skolor har kommunen ett särskilt stort ansvar 

eftersom man äger alla dimensioner av frågan. Man är dels verksamhetsutövare, man är kontroll-

myndighet, man är fastighetsägare och man är skadeavhjälpare.  

Om du är hyresgäst i någon av kommunens eller fastighetsbolagets lägenheter har du genom hyres-

värdens försorg fått brandvarnare monterat i din bostad. Skötsel och batteribyten svarar du för 

själv. 

Kommunen har också sin skadeavhjälpande organisation, RÄDDNINGSTJÄNSTEN, som rycker ut inom 5 

minuter vid alla tider på dygnet, årets alla dagar. Hur snabb eller effektiv denna organisation än är 

det trots allt ännu viktigare att du kan göra rätt åtgärder direkt i brandens inledningsskede. 

Den tillsyn som brandinspektörerna gör sker utifrån att tillvarata intressena för dem som inte kan 

göra det själva. T.ex. vårdtagaren eller hotellgästen. I första hand prioriteras tillsyner på sådana 

ställen där utrymningen är komplicerad. 

5.2.3 Vad kan du själv göra i förebyggande syfte? 

Se till att du har fungerande brandvarnare hemma. Inget annat är viktigare än detta. Dessa ska 

placeras minst en på varje våningsplan och på strategiska punkter som ska passeras vid utrymning. 

Alltså inte i första hand i sovrummen utan i hallen utanför. Optiska eller joniserande går på ett ut 

men de bör vara trådlösa så att samtliga startar om en larmar. Lita inte på 10-årsbatterier utan 

använd vanliga alkaliska 9-voltsbatterier och byt dessa vid första advent i samband med att 

stjärnor och annat hängs upp. 

När det gäller brandsläckare finns många olika typer och fabrikat. Priserna varierar stort och det 

är inte självklart att den dyraste är den bästa. Generellt anses pulversläckare som de mest 

lämpliga för hemmiljöer. Pulvret är mycket effektivt och även den som aldrig har övat kan ofta 

lyckas med släckinsatsen. Du bör köpa en släckare som du kan få fylld och kontrollerad på orten, 

alternativt att den är så billig att du kan köpa en ny efter användning. En släckare bör kontrolleras 

vart 5:e år. Se till att släckaren är SIS-godkänd, då är den bra. Många försäkringsbolag erbjuder 

sina kunder ett hempaket med släckare, spisvakt och brandvarnare till ett bra pris.  

Att genomgå en brandskyddsutbildning är ett bra sätt att skaffa sig lite självförtroende för att 

våga ingripa om det börjar brinna. På en sådan får du både en del teori om hur bränder uppstår men 

också praktiska släckövningar med handbrandsläckare. 

Torrkokning och spisbränder är inte ovanliga. Det är lätt hänt att glömma slå av spisen när 

telefonen ringer och sedan kanske det blir ett långt samtal med en kär vän. När du gör något på 

spisen, särskilt om det inbegriper fett eller olja, ta fram lock till kastrullen innan du slår på spisen. 

Brand i en gryta med olja eller fett släcks genom kvävning, alltså att man lägger på locket. Använd 

aldrig vatten till sådana bränder, då kommer du istället att sprida den och troligen även skålla dig 

själv. 

När du kommer till ett obekant ställe bör du snarast ta reda på var nödutgångarna finns. Titta dig 

omkring på biografen eller restaurangen eller gå ett varv på våningsplanet på hotellet. Att göra så 

kan faktiskt rädda ditt liv. 
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Bästa sättet att förebygga soteldar är att ha ordentligt drag och torr ved. Att strypa draget eller 

elda fuktig ved vid enstaka tillfällen ger inte blanksot i riskabla mängder, det är när man gör så 

under längre tid som risken för soteld uppstår. 

5.2.4 Vad gör du om olyckan är framme? 

Stäng in branden. Den enklaste garderobsdörr står emot brand i 15 minuter. Man ska alltid sträva 

efter att stänga in en brand. Om din lägenhet brinner och du flyr ut måste du stänga dörren efter 

dig! Om du inte gör så kommer trapphuset att rökfyllas och det riskerar att skapa panik hos andra i 

huset. Vid en efterföljande rättslig prövning kan du dessutom komma att åtalas för framkallande 

av fara. Ta dig ut utan att andas in rök, om du måste ta dig igenom ett rökfyllt utrymme ska du 

krypa eller åla efter golvet. Vid golvet är det alltid svalare och sikten och luften är oftast bättre, i 

synnerhet i början av ett brandförlopp. Brinner det i en annan lägenhet än din egen är det oftast 

säkrast att stanna kvar i den egna lägenheten. Ytterväggar, ytterdörr, golv och tak är 

konstruerade för att stå emot brand i minst 60 minuter, oftast längre tid. RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

når samtliga flerfamiljshus i kommunen inom 30 minuter. Hyreshus har dessutom endast en 

utrymningsväg och om trapphuset är rökfyllt måste man evakueras via fönster eller balkong. 

Brandskyddet i ett flerfamiljshus förutsätter därför att man ska kunna räddas av RÄDDNINGS-

TJÄNSTEN genom rökdykare eller via balkong/fönster. 

På ett hotell är läget lite annorlunda. Där finns alltid minst två av varandra oberoende vägar ut. Bor 

du på hotell ska du ta dig ut själv. Brandskyddet i alla hotell bygger till stor del på att människor 

själva kan sätta sig i säkerhet, det är därför det finns dubbla utrymningsvägar. Ta alltid ett larm 

på allvar. Går larmet ska du gå ut utan att börja packa men givetvis stänga dörren till ditt rum. Om 

du reagerar direkt behöver du oftast inte springa utan hinner ut genom att promenera i rask takt 

till en av de nödutgångar du undersökte direkt efter incheckning!(?) 

Detsamma gäller för samlingslokaler och restauranger. Brandskyddet förutsätter att du som 

besökare själv sätter dig i säkerhet vid fara. Tänk på att det alltid uppstår panik vid en brand. Den 

som i förväg vet var nödutgångarna finns kan tjäna många värdefulla sekunder i inledningen av en 

sådan paniksituation. 

Om bilen börjar brinna när du kör, ska du direkt köra in till vägkanten och stänga av motorn. Om 

det är rök i kupén ska du andas genom öppna fönster till dess du har tagit dig ut. Trots att det inte 

finns någon explosionsrisk ska du ändå undvika att andas in den mycket giftiga röken. 

5.2.5 Mål 

Eftersom det i vår kommun är vanligare med brand i byggnader än vad genomsnittet är för riket, är 

målen för att minska sådana bränder särskilt viktiga.  

D. Invånarna i Storumans kommun ska vara medvetna om brandrisker och hur man skyddar 
sig mot bostadsbrand. 

E. Minst en gång varje år skall någon brandskyddsaktivitet genomföras som riktar sig till 

allmänheten. 

F. Barn och ungdomar ska känna till konsekvenserna av anlagd brand. 

G. Alla elever som går ut grundskolan skall minst en gång under skoltiden erhålla kunskap om 

konsekvenser av anlagda bränder och falska larm. 
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H. Människor ska inte omkomma eller allvarligt skadas p.g.a. brand eller bristande 
utrymningssäkerhet i kommunens samlingslokaler, vårdanläggningar eller skolor. 

I. Brandskyddet i kommunens vårdanläggningar, skolor och andra samlingslokaler ska vara 

sådant att alla som vistas där kan utrymmas på ett säkert sätt. 

5.3 Drunkning/tillbud 

5.3.1 Bakgrund 

Storuman är en kommun med flera ganska stora vattendrag och sjöar. Även det rörliga friluftslivet 

med fiske, fritidsbåtar och snöskoteråkning nyttjar de många vattendragen. Kommunen har också 

blivit hårt drabbad av drunkningar under de senaste femton åren. I genomsnitt har drygt 1 person 

årligen drunknat och detta är avsevärt högre än riksgenomsnittet. Samtliga av dessa har inträffat 

utomhus endera i öppet vatten eller på dåliga isar. Det torde dock vara ett mycket stort mörkertal 

på antalet tillbud som aldrig blir vare sig räddningsinsatser eller vårdfall. I norra Sverige är det 

främst män över 40 år som omkommer i drunkningsolyckor. 

De flesta som har drunknat har också varit besökare från andra kommuner vilket gör det svårt för 

oss att komma åt alla orsaker.   

5.3.2 Vad gör kommunen? 

I vår kommun är simkunnigheten bland barn god. Simundervisning bedrivs kontinuerligt och i stort 

sett alla elever som går ut årskurs 5 i någon av kommunens skolor kan simma. Kommunen, genom 

Tekniska kontoret, svarar också för att det finns livräddningsutrustning vid de kommunala 

badplatserna. På brandstationerna i Storuman och Tärnaby finns utrustning och kompetens för att 

undsätta människor som hamnat i vatten. RÄDDNINGSTJÄNSTEN övar också regelbundet fridykning 

och räddning i strömmande vatten. 

Kommunen måste se till att såväl simundervisning, livräddningsutrustning och RÄDDNINGSTJÄNSTENS 

möjligheter bibehålls på minst samma nivå som idag. 

5.3.3 Vad kan du själv göra i förebyggande syfte? 

- Se till att du och dina närmaste kan simma minst 100 meter.  

- Ge dig aldrig ut i båt om du har druckit alkohol. 

- Alltid flytväst i båt, inte bara för barnen. 

- Ha med dig isdubbar runt halsen när du är ute på sjöis och se till att du kan använda dem. 

- Lär dig livräddning med HLR. 

5.3.4 Vad gör du om olyckan är framme? 

- Försök behålla lugnet om du hamnar i vattnet. 

- Om du har hamnat i en vak, ta dig tillbaka mot det håll du kom ifrån. Isen är starkast där. 

- Om du ska undsätta en människa i vatten bör du alltid ha något mellan dig och den du ska 

rädda. Det finns annars risk att även du dras ned. 

- Läs mer på Livräddningssällskapets hemsida. 

5.3.5 Mål 

J. Elever i grundskolan ska få sim- och livräddningsundervisning. 

K. Skolungdomar i Storumans kommun ska i slutet av årskurs 8 kunna simma och hantera 

nödsituationer vid vatten. 
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L. När människor är vid badplatser och bryggor ska de ha möjlighet att utföra en 
livräddande insats. 

M. Kommunens badplatser och bryggor ska ha livräddningsutrustning och skyltning i enlighet 

med Svenska livräddningssällskapets rekommendationer. 

5.4 Andra olyckor som dock inte föranleder räddningsinsats 

Fallolyckor bland äldre människor är den vanligaste orsaken till att människor dör i förtid till följd 

av olycksfall. Ofta inträffar dessa olyckor när man ska ”tvärgöra” något. Byta glödlampa i taket, 

hänga upp gardiner eller liknande. De av oss som är yngre och rörligare behöver därför ta ett 

större ansvar för våra äldre för att dessa situationer inte ska uppstå lika ofta. En del kommuner 

har därför inrättat en fixar-jour som äldre människor kan anlita. Detta har visat sig vara en 

mycket uppskattad och effektiv åtgärd. En annan viktig olycksförebyggande faktor är faktiskt att 

många här uppe använder spark vintertid. Det finns studier som pekar på att vi har mindre andel 

halkolyckor av just det skälet. 

Våra barn är det värdefullaste vi har och därför vill vi på olika sätt skydda dem men ibland blir 

skyddet något rakt motsatt. Cykelhjälmar är väldigt bra för att skydda huvudet, men ska bara 

användas när man cyklar. Tyvärr inträffar det ibland att barn har strypts av cykelhjälmen i 

lekställningar. Detta är så tragiskt och onödigt. Våra barn måste därför påminnas ideligen att 

hjälmen ska av när man stiger av cykeln. Det fordras nog rent av att vi vuxna tjatar om detta. 

Naturolyckor av olika slag kommer på grund av klimatförändringar förmodligen att bli vanligare i 

framtiden. Det skred som inträffade i Tärnaby våren 2010 kommer kanske att följas av flera. Det 

är tyvärr svårt att skydda sig mot naturolyckor, människan är ganska liten när elementen rasar. 

När det gäller jord eller slamskred kan man ge akt på plötsliga förändringar i vattenströmningar i 

diken och bäckar. En plötslig ökning kan innebära att något stort är på väg ner, en plötslig minskning 

kan tyda på att en propp håller på att bildas. 

Oväder, stormar och översvämningar följs ofta av strömavbrott. Eftersom nästan all uppvärmning 

av våra hus förutsätter ett fungerande elnät får strömavbrott lätt allvarliga konsekvenser. Vi kan 

inte förbereda oss för sådant här på andra sätt än att se till att man kan ordna sin uppvärmning på 

annat sätt om strömmen slås ut. För den som bor i eget hus är en fotogenkamin ett bra alternativ 

om man saknar vedspis. Man bör se till att man har bränsle/ved för minst 2 dygn. För den som bor i 

lägenhet är det tyvärr lite svårare. Det tar dock längre tid för ett hyreshus att kylas ner än en 

villa. För hyresgästen kan därför stearinljus i brandsäkra ljushållare vara det enda alternativet. 

Kom ihåg att det bildas kolmonoxid vid all förbränning och att denna gas är luktfri. Det är därför 

nödvändigt att ventilera även om man därmed släpper ut en del av den värdefulla värmen. 
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6. RISKHANTERINGSARBETETS UTVECKLING, ORGANISATION OCH 
UPPFÖLJNING 

6.1 Utveckling 

För att riskhanteringsarbetet ska bli en naturlig del i kommunens verksamhet måste detta vara 

förankrat på högsta politiska nivå. Arbetet bör genomföras som en process i samtliga styrelser och 

nämnder med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förbättring. Detta kommer att kräva ett 

förändrat arbetssätt, då intentionerna i lag om skydd mot olyckor mycket starkt betonar att hela 

kommunen ska vara delaktig i detta arbete. Ett sådant arbetssätt kan för vissa verksamheter kännas 

ovant men är nödvändigt om det olycksförebyggande arbetet ska vara effektivt. Det blir dessutom 

allt vanligare med krav från andra håll på riskhantering. T.ex. kräver försäkringsbolagen att 

kommunen ska ha ett riskhanteringsarbete; arbetsmiljölagen fordrar att risker för hot och våld 

inventeras och detsamma gäller i andra sammanhang. Själva metoden med riskinventering kommer 

sannolikt därför att inom en snar framtid vara välbekant för de flesta. 

Hur processen går till redovisas kort i bilaga 2 och denna kan också användas som vägledning för 

styrelsers och nämnders eget arbete. 

6.1.1 Övergripande målsättningar för perioden 

Ett nytt handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018 skall beslutas av kommunen i början av 

nästa mandatperiod. 

Följande åtgärder bör vidtas för att förbättra vårt olycksförebyggande arbete. 

 En kommunal riskhanteringsgrupp inrättas med representanter från bolagen och förvaltningarna. 

Denna grupp bör operativt vara underställd koncernledningsgruppen och kan utgöra ett stöd för 

ett sammanhållet och effektivt olycksförebyggande arbete. 

 Ett internt olycks-/skade-/ incidentrapporteringssystem utvecklas och införs. 

6.2 Organisation av det olycksförebyggande arbetet 

6.2.1 Ledningsansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för säkerhetsfrågorna och respektive 

nämnd för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd vid större olyckor och 

extraordinära händelser som kräver skyndsamma politiska beslut.  

6.2.2 Räddningstjänsten 

Utan att ta över eller inskränka på andra verksamheters ansvar för sitt eget olycksförebyggande 

arbete, är RÄDDNINGSTJÄNSTEN den enda kommunala verksamhet som har olycksförebyggande och 

skadebegränsande som sin kärnverksamhet. Detta gör RÄDDNINGSTJÄNSTEN till en intern resurs inom 

kommunen som genom rådgivning och utbildning kan stödja övriga verksamheter. 

Den som för kommunens räkning utövar tillsyn enligt LSO eller LBE skall ha en lägsta 

kompetensnivå om räddningsledning B och tillsyn A eller motsvarande i äldre utbildningssystem. I 

nuläget förfogar kommunen över 3,0 tjänster som i varierande grad arbetar med brand- och 

olycksförebyggande frågor. Dessa är 0,5 räddningschef; 1,0 brandinspektör, drift och underhåll; 1,0 

brandinspektör, förebyggande och beredskapssamordning, 0,5 kanslist. 

6.2.3 Uppföljning 

Uppföljning av målen i detta handlingsprogram ska ske i samband med nämndernas internkontroll. 

Skydd och säkerhet kan ses som en tvärsektoriell uppgift liknande miljö- eller jämställdhetsarbete. 
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Kommunens revisorer ska granska hur nämnderna svarar upp mot handlingsprogrammet på samma 

sätt som man gör när det gäller andra styrande dokument. 

Kommunen har enligt lagen om skydd mot olyckor en skyldighet att göra olycksuppföljningar. Dessa 

ska vara ett av flera underlag vid uppföljning och förbättring av handlingsprogrammet. Incident-

rapportering kan vara ytterligare ett underlag varför inrättandet av ett incidentrapporteringssystem 

vore värdefullt. 

7. STATISTIK 

Räddningstjänstens insatser i Storumans kommun 

Olyckskategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brand 45 53 73 45 57 48 33 49 52 47 

Transportolycka 8 19 20 13 17 16 14 15 16 19 

Kemikalier/sanering 6 1 0 2 4 3 5 4 4 5 

Drunkning/tillbud 1 4 4 2 1 0 2 2 0 2 

Övrigt 39 20 45 57 57 57 38 55 44 33 

Totalt 99 97 142 119 136 124 92 125 116 106 

Jämförelse mellan Storuman och riket - insatser per 1000 invånare 

Olyckstyp            

S-um / Riket 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brand i byggnad 3,29/1,22 3,15/1,23 3,72/1,20 3,29/1,23 2,15/1,07 1,43/1,14 1,72/1,15 1,01/1,21 0,99/1,18 1,06/1,19 1,30/1,19 

Brand ej i byggnad 1,58/1,64 0,72/1,65 1,86/1,81 4,0/2,01 1,58/1,66 1,43/1,74 2,86/1,82 1,57/1,75 1,59/1,92 0,80/1,75 1,30/1,41 

Trafikolycka 1,72/1,08 1,15/1,20 2,72/1,33 2,86/1,36 1,86/1,37 2,43/1,41 2,15/1,40 2,12/1,52 2,30/1,56 2,38/1,70 3,10/1,72 
 

Ovanstående sammanställning visar att de flesta år har antalet bränder i byggnader och trafikolyckor 

varit fler än genomsnittet för riket, medan brand ej i byggnad de flesta år ligger under rikssnittet. 

Någon analys av orsakerna har inte gjorts. I alla jämförelser som görs bör man komma ihåg att 

Storumans kommun är för liten för att utgöra ett statistiskt säkert underlag, vilket bl.a. syns i att 

variationerna mellan enskilda år kan vara mycket stora, jfr. BRAND EJ I BYGGNAD 2002 och 2003. 

Man bör alltså vara försiktig med att dra allt för säkra slutsatser men jämförelserna för BRAND I 

BYGGNAD är ändå tydlig. 

Antalet omkomna vid vissa typer av olyckor . 

Olyckskategori            

S-um / Riket 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Trafikolycka  0/554 0/532 2/529 0/480 1/440 1/443 0/471 3/397 2/358 0/270 

Brand  0/133 0/138 0/133 0/65 0/104    1/83     0/97 1/115 0/124 0/122 

Drunkning  1/134 2/149 2/134 0/119 0/107 0/135 1/103 1/107 0/82 0/79 

Drunkningar eller tillbud i vår kommun 

Objekt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Båt 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

Skoter 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Annan 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1 

Döda 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 

Observera att statistiken endast redovisar de drunkningar och tillbud som kommunens 

räddningstjänst larmats till, inte det totala antalet.  
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Trafikolyckor som kommunens räddningstjänst larmats till.  

Trafikelement 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Personbil 8 20 23 11 20 13 14 11 17 17 

Moped/motorcykel 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 

Terrängfordon 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

Buss 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Lastbil 0 1 2 2 1 2 0 2 0 2 

Övriga fordon* 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Döda 0 0 2 0 1 1 0 3 2 0 

Skadade 10 23 20 7 24 27 21 18 28 30 

Olycka/1000 inv S-um 1,15 2,72 2,86 1,86 2,43 2,15 2,12 2,30 2,38 3,10 

 -”-    hela riket 1,20 1,33 1,36 1,37 1,41 1,40 1,52 1,56 1,70 1,72 
*Med övriga fordon avses t.ex. tåg, flygplan, linbana 

Brand i byggnad 

Objekt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bostäder 16 16 15 9 5 10 7 6 7 5 

Industri 1 4 2 1 0 0 0 1 3 1 

Allmän byggnad 4 3 3 2 3 1 0 1 2 1 

Annan 1 3 3 3 2 1 2 1 0 1 

Totalt 22 26 23 15 10 12 9 9 12 8 

Automatlarm ej brand 18 14 22 19 37 16 7 23 6 25 

Brand, ej i byggnad 

Objekt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fordon 3 3 4 2 4 7 2 4 0 5 

I det fria, gräs el. skog 2 7 17 7 5 12 6 7 5 2 

Container, soptunna 0 0 5 2 1 1 2 0 0 0 

Annan 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 

Totalt 5 13 28 11 10 20 11 11 5 8 

 

 
 

 


