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0. FÖRKORTNINGAR OCH ORDFÖRKLARINGAR 

LSO Lag om skydd mot olyckor 

VMA Viktigt meddelande till allmänheten, gå in och lyssna på radio 

Räddningstjänst Syftar endera på den kommunala verksamhet som bedriver  

 skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet eller  

 det juridiska tillstånd som råder när en plötslig, oönskad och  

 oväntad händelse inträffat och denna händelse i övrigt uppfyller 

 lagens kriterier för att samhället ska ta ansvaret för händelsen. För 

att tydliggöra skillnaderna skrivs den kommunala verksamheten 

med versaler i detta dokument. 

Räddningsnämnd Den nämnd som ansvarar för RÄDDNINGSTJÄNSTEN. Är i vår 

kommun kommunstyrelsen. 

Räddningschef Kommunal tjänsteman med lagreglerat kompetenskrav. Skall leda  

 RÄDDNINGSTJÄNSTEN och utse räddningsledare.  

Styrkeledare Brandbefäl som ansvarar för en beredskapsgrupp. 

Räddningsledare I kommunal RÄDDNINGSTJÄNST det brandbefäl som leder och  

  bestämmer över räddningsinsatsen. Initialt den styrkeledare som 

har beredskap. 

IVPA I Väntan På Ambulans. Förekommer i någon form i de flesta 

kommuner i landet och innebär i korthet att när ambulansen dröjer, 

larmas istället RÄDDNINGSTJÄNSTEN ut och tar hand om den 

sjuke/skadade i väntan på ambulansens ankomst. 

Farlig verksamhet Sådan verksamhet som i riskhänseende avsevärt avviker från den 

risksituation som i övrigt råder i kommunen och där särskild 

beredskap eller utrustning kan fordras. 

CB Räddningschef i beredskap, liknande sjukvårdens system med  

 överläkare i bakjour. 

Extraordinär händelse En plötsligt inträffad händelse som: 

 – avviker från det normala och 

 – innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en  

    allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

 – kräver skyndsamma åtgärder av kommun eller landsting 

1. INLEDNING 

Detta handlingsprogram är utformat i enlighet med de krav som ställs i Lag om skydd mot 

olyckor SFS 2003:778 (LSO) och Förordning om skydd mot olyckor SFS 2003:789 (FSO). 

Lagen har tillkommit för att: ”färre ska dö; färre ska skadas; mindre ska förstöras”, fd. 

försvarsminister Leni Björklund. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN styrs av två nämnder med var sitt ansvarsområde. Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för det brandförebyggande arbetet och 

Kommunstyrelsen svarar för den utryckande verksamheten. I detta handlingsprogram kallas 
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kommunstyrelsen räddningsnämnd. Detta handlingsprogram behandlar enbart den 

skadeavhjälpande verksamheten i fredstid. Handlingsprogram för förebyggande åtgärder 

redovisas separat men grundar sig på samma riskinventering. I det olycksförebyggande 

programmet finns statistik och jämförelser mellan vår kommun och det övriga riket.  

 

Kommunen har inget särskilt handlingsprogram för räddningstjänst under höjd beredskap. 

Ett sådant kommer att tas fram inom de anpassningstider som gäller för statliga 

verksamheter i händelse av en säkerhetspolitisk förändring. 

Kommunen skall enligt LSO 3 kap 8 § ha ett handlingsprogram för RÄDDNINGSTJÄNST. Av 

programmet skall riskerna i kommunen framgå, målet för räddningstjänstverksamheten,  

samt vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig, för att göra insatser mot dessa 

risker.  

 Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod men närmare 

riktlinjer kan under perioden antas av räddningsnämnden. Vilka dessa riktlinjer är anges 

under 5.6. Eftersom riskbilden kan ändras under handlingsprogrammets giltighetstid, 

redovisas risker, konsekvenser och sannolikhet i bilaga 1 och inte i handlingsprogrammet. 

 Kommunens RÄDDNINGSTJÄNST skall vara så organiserad att den ger medborgarna ”ett med 

hänsyn till lokala förhållanden tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” (LSO 1 

kap, 1 §). Kommunens ansvar att ingripa vid olyckor gäller endast under förutsättning att 

vissa villkor är uppfyllda, se vidare under avsnitt 3. 

2. RISKBILD 

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 för att planera räddningsinsatser på sådana objekt. 

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 analys av riskerna och deras 

konsekvenser. Hur dessa nya risker kommer att påverka RÄDDNINGSTJÄNSTEN, eller om de 

kommer att fordra kompetens eller beredskap som idag inte finns, kan man inte med 

säkerhet säga. Vi bör dock vara medvetna om att så kan bli fallet. Hittills har emellertid 

räddningstjänstens insatsförmåga varit i bra balans med den riskbild som rått. 

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 
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sommarmånaderna bedrivs även persontrafik på Inlandsbanan. I och med omlastnings-

terminalens 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 befolkningen i Tärna/Hemavanområdet under några 

veckor och antalet larm till RÄDDNINGSTJÄNSTEN ökar också markant under denna period, 

särskilt med avseende på trafikolyckor och automatiska brandlarm.  

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 2§ 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 

- 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. 
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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 före-

kommit även hos oss. I övriga Sverige är anlagda bränder i skolor ett ökande problem, men 

denna trend har ännu inte nått vår kommun.  

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 än en vanlig 

brand. 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 verksam-

heterna tycks rennäringen, verkstadsindustrin och transportsektorn dock stå på en stabil 

grund. Bland de nya är det särskilt vindkraften, mineralfyndigheterna och besöksnäringen 

som särskilt utmanar RÄDDNINGSTJÄNSTENS operativa och olycksförebyggande förmåga.  

Kommunen står därmed inför uppgiften att även i framtiden tillhandahålla en RÄDDNINGS-

TJÄNST som kan hantera de risker och olyckor som tillväxten och utvecklingen tillför. 

3. OLYCKSKATEGORIER 

 När en olycka har inträffat eller en överhängande fara för olycka föreligger och detta berör 

människor, egendom eller miljö, kan det innebära att samhället skall svara för att åtgärder 

vidtas som bryter eller lindrar skadeförloppet. Händelsen skall fordra ett snabbt ingripande, 

kostnaden för insatsen får inte vara större än värdet på det som kan räddas, det som hotas 

skall vara värt att rädda och hänsyn skall också tas till eventuella övriga omständigheter 

(t.ex. den enskildes förmåga att själv ingripa) som har betydelse i sammanhanget (LSO 

1:2). Om alla ovanstående villkor är uppfyllda är händelsen i lagens ögon något som 

samhället skall svara för att åtgärda och också bära kostnaden för. Med några få undantag 

är detta ett kommunalt ansvar. I detta handlingsprogram beskrivs olyckor inom följande 

fem kategorier: brand, transport, kemikalier, vattenliv och övriga olyckor. Under rubriken 

brand ingår även automatiska brandlarm. Relativt ofta händer det att olyckor inom 

kategorin transport också innehåller inslag av brand eller kemikalier.  
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4. SÄKERHETSMÅL OCH FÖRMÅGA 

Det är inte realistiskt att skaffa sig förmåga att ingripa mot allt som kan tänkas inträffa. Vi 

får värdera vilka risker som finns och hur sannolikt det är att dessa risker övergår i en 

faktisk händelse och planera RÄDDNINGSTJÄNSTEN efter detta.  

Kommunens RÄDDNINGSTJÄNST ska därför ha förmåga att göra insatser mot sådana olyckor 

som med viss sannolikhet kan förväntas inträffa i kommunen. Målet för verksamheten kan 

formuleras på följande sätt:  

- Genom ett aktivt och fortlöpande riskinventeringsarbete samt utbildningar och 

övning, ska RÄDDNINGSTJÄNSTENS insatsförmåga mot sådana olyckor som med 

viss sannolikhet kan förväntas inträffa i kommunen, bibehållas och utvecklas. 

RÄDDNINGSTJÄNSTENS viktigaste uppgift är att rädda människor. Kommunen ska därför 

verka för att IVPA eller liknande första-hjälpen-åtgärder blir en del av RÄDDNINGS-

TJÄNSTENS ordinarie verksamhet. 

Följande gäller för insatser inom de fem olyckskategorier som anges i föregående stycke. 

o Brand. RÄDDNINGSTJÄNSTEN skall ha förmåga att ingripa vid alla typer av bränder och 

brandtillbud som kan förekomma i kommunen. 

o Transport. RÄDDNINGSTJÄNSTEN skall ha förmåga att göra losstagning av skadade vid 

olyckor med alla typer av transportmedel som förekommer i kommunen. 

o Kemikalier. RÄDDNINGSTJÄNSTEN skall ha förmåga att göra insatser för att minska 

skadeverkningarna på människor, egendom och miljö till följd av olyckor med de 

kemikalier som förekommer i kommunen. 

o Vattenliv. RÄDDNINGSTJÄNSTEN skall ha förmåga att undsätta människor och tama djur 

vid olyckor där dessa riskerar att drunkna eller allvarligt skadas i anslutning till vatten. 

o Övriga olyckor. RÄDDNINGSTJÄNSTEN skall i skälig omfattning ha förmåga att undsätta 

människor och rädda egendom vid andra typer av olyckor som med viss sannolikhet 

kan tänkas inträffa i kommunen. 

I bilaga 3 finns exempel på hur snabbt olika delar av kommunen kan nås av en 

räddningsstyrka. Där framgår alltså inom vilka tidsgränser man kan förvänta sig hjälp från 

kommunen. Det faller sig därmed självklart att människor för vilka det kan ta lång tid innan 

räddningstjänsten är på plats, själva måste göra mer för att trygga sin egen livsmiljö. 

5. ORGANISATION OCH SAMVERKAN 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN leds av räddningschefen som svarar direkt inför räddningsnämnden. 

Räddningschefen skall utse räddningsledare, svara för att angiven beredskap upprätthålls, 

se till att räddningspersonalens kompetens och utbildning hålls, samt i övrigt fullgöra de 

uppgifter räddningsnämnden bestämmer. Till sin hjälp har räddningschefen en 

dagtidsorganisation bestående av en assistent och två brandinspektörer. Den ena 

inspektören svarar för drift & underhåll och annan inre verksamhet och den andre för 

förebyggande verksamhet samt beredskapssamordning. För att säkerställa att det alltid finns 

en räddningschef med föreskriven behörighet, finns ett ömsesidigt avtal med Sorsele 

kommun om ställföreträdande räddningschef. 
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Kommunens egna räddningsresurser är organiserade som räddningsstyrkor med beredskap, 

eller som räddningsvärn utan beredskap. För att kunna nyttja de tillgängliga 

räddningsresurserna på effektivaste sätt, finns avtal om samverkan inom räddningsregion 

SAMLAS (Storuman, Arjeplog, Malå, Lycksele, Arvidsjaur, Sorsele). Med dessa 

kommuner samt Vilhelmina finns också överenskommelse om gränslös räddningstjänst 

vilket innebär att det alltid är närmaste styrka som åker på larm, oavsett var 

kommungränsen går. 

5.1 Räddningsledning 

Alla räddningsinsatser måste ha en räddningsledare. Till räddningsledare kan den utses som 

har erfarenhet och föreskriven utbildning. Räddningsledning kan också utövas på olika 

nivåer, se bilaga 2. Samtliga styrkeledare och chefspersoner i vår egen och samverkans-

kommunerna är utsedda till räddningsledare. Räddningsledarna i Storuman och Tärnaby 

förfogar över egen bil för att snabbt vara på plats och kunna påbörja räddningsarbetet. 

5.2 Brandstationer och beredskap 

Brandstationer finns i Tärnaby, Umnäs, Storuman och Gunnarn. I Storuman och Tärnaby 

finns personal i beredskap och i Umnäs och Gunnarn enbart räddningsvärn. Värnpersonal 

tas i anspråk med stöd av LSO 3 kap § 15. 

Minimistyrka i Storuman är 1+4 (1 styrkeledare och 4 brandmän) och kommunens intention 

är att bemanningen i Tärnaby ska vara 1+4. Rekryteringsproblem som funnits i Tärnaby 

kan leda till att man inte lyckas att behålla 1+4. Bemanningen i Tärnaby får vara lägst 1+3. 

Att gå ner till minimistyrkan får endast ske om man inte kan rekrytera personal. När det 

sker, ska ett räddningsvärn bildas som komplement till beredskapsorganisationen. 

Minimistyrkan skall inom anspänningstiden, som är 5 minuter, vara på väg mot olycks-

platsen. I kommunen tillämpas fri inryckning på samtliga stationer vilket innebär att alla 

brandmän som vill (även de som inte har sin ordinarie beredskapsvecka), tillåts åka med 

vid larm. Från tidigare års utryckningsstatistik vet vi att tillgängligheten är betydligt högre 

än minimistyrkan. I Storuman kommer i genomsnitt 8 st. och i Tärnaby 7 vid varje larm. 

Detta ger en organisation som under c:a 95 % av året är betydligt slagkraftigare än den 

minimistyrka som enbart beredskapsstyrkorna utgör. Genom de lätta släckbilar som från 

och med 2011 även kommer att finnas på räddningsvärnen, kan insatstiden för första styrka 

förkortas avsevärt. I bilaga 3 finns uppgifter om insatstid till kommunens olika delar.  

Minimistyrkan i Storuman kan på egen hand t.ex. utföra livräddning med rökdykare vid 

bostadsbrand; losstagning av skadade vid singelolyckor, vattenlivräddning eller yttre 

släckning. I Tärnaby kan minimistyrkan göra samma insatser med undantag för livräddning 

vid bostadsbrand, där måste förstärkning ha anlänt innan rökdykning kan genomföras. 

Förstärkningen kan bestå i egen men beredskapsledig personal, eller brandmän från annan 

brandstation. Övriga insatser i Tärnaby kan komma att ta längre tid på grund av den lägre 

grundbemanningen. Man bör dock komma ihåg att så länge det går att hålla 1+4 i Tärnaby 

klaras rökdykning utan förstärkning. 

Utalarmering av räddningsvärnen i Umnäs eller Gunnarn och räddningsledare från Tärnaby 

eller Storuman sker alltid parallellt. Räddningsledarna förfogar över egen bil för att snabbt 

vara på plats och antingen kunna påbörja räddningsarbetet eller leda räddningsvärnen. 
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Räddningsvärnens viktigaste uppgift är livsuppehållande åtgärder vid trafikolyckor men 

även brandsläckning ingår i deras uppgifter.  

5.3 Kompetensnivåer och övningar 

o Samtliga brandmän som anställts efter 1986 skall ha genomgått utbildning i 

räddningsinsats (eller motsvarande i äldre utbildningssystem) inom 2 år efter 

anställning. 

o Samtliga styrkeledare skall ha genomgått räddningsledning A (eller motsvarande i äldre 

utbildningssystem). I Storuman skall de ordinarie styrkeledarna även ha genomgått 

räddningsledning B. 

o Brandinspektörerna skall ha genomgått räddningsledning B och olycksförebyggande A 

(eller motsvarande i äldre utbildningssystem). 

o CB skall lägst ha genomgått räddningsledning B och olycksförebyggande A (eller 

motsvarande i äldre utbildningssystem). 

o Räddningschefen skall ha genomgått räddningsledning C, olycksförebyggande B och 

samhällsinriktat säkerhetsarbete A (eller motsvarande i äldre utbildningssystem). 

För all personal gäller att de regelbundet skall ha utbildningar och övningar som i sitt 

innehåll och omfattning svarar mot de risker som finns och de insatser man förväntas 

genomföra. Styrkeledarna skall därutöver ha särskilda arbetsledarträffar. 

5.4 Samverkan 

Som tidigare nämnts finns också en högre befälsberedskap, CB, som är gemensam med 

grannkommunerna. CB larmas alltid när någon av kommunens räddningsresurser tas i 

anspråk, men avgör själv utifrån händelsens art om han åker ut på plats. CB nyttjas även för 

beslutsstöd till räddningsledarna, rådgivning till allmänhet och kontakt med andra 

myndigheter. Vid ledningen av en större räddningsinsats saknar kommunen uthållighet att 

göra detta under längre tid och behöver hjälp i första hand från grannkommunerna för att 

kunna bygga upp en ledningsstab.   

5.5 Olycksundersökning och erfarenhetsåterföring 

I LSO 3:10 står att kommunen i skälig omfattning ska utreda olycksorsaken och hur 

insatsen genomförts. Olycksundersökningar bedrivs i 3 nivåer. Den lägsta nivån utgörs av 

insatsrapporten och ansvaret för detta åvilar respektive räddningsledare. Vi kallar detta för 

enkla olycksundersökningar. Okomplicerade och ofta förekommande larm hör till denna 

grupp. Fördjupade olycksundersökningar genomförs när människor omkommit, när 

brandtekniska installationer inte fungerat eller när stora ekonomiska värden förstörts. 

Ansvar för detta har räddningschefen som kan uppdra till annan att göra undersökningen. 

Den högsta nivån har inget namn ännu men tillämpas om egen personal skadats allvarligt 

eller om en insats har misslyckats totalt. Denna undersökning skall göras av någon som är 

fristående från den egna organisationen.   

Utvärdering av genomförda insatser görs i 2 nivåer. Alla insatser som inte inneburit att 

egen personal skadats allvarligt eller varit totalt misslyckade, utvärderas dels direkt efteråt 

av dem som varit på larmet, dels diskuteras de med hela personalgruppen vid nästa kåröv-

ning. Övriga larm utvärderas i samband med olycksundersökning på den högsta nivån.   
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5.6 Ändringar i handlingsprogrammet 

Fullmäktige kan överlåta till räddningsnämnden att under ett handlingsprograms 

giltighetstid anta vissa ändringar i programmet (LSO 3:3, 2:a st). Räddningsnämnden kan 

om behov uppstår ändra i programmet på följande punkter: 

 beskrivning av farliga verksamheter 

 organisation av räddningsledaruppgiften 

 anspänningstid 

Sådana ändringar skall meddelas Länsstyrelsen och vid nästkommande fullmäktige-

sammanträde. 

6. UTALARMERING m.m. 

Utalarmering av räddningsstyrkorna, CB och värnen sker via SOS-alarm. I den händelse att 

telefonförbindelserna är utslagna finns larmknappar på fasaderna till brandstationerna i 

Tärnaby, Storuman och Gunnarn.  

6.1 Varning till allmänheten 

Beslut om VMA och/eller informationsmeddelande kan fattas av räddningsledare efter 

samråd med CB. I Storuman finns ett utomhusvarningssystem som kan aktiveras från 

brandstationen i Storuman eller av SOS-alarm. Utomhusvarningssystemet provas första 

måndagen i mars, juni, september och december kl.15.00. Räddningstjänsten förfogar även 

över högtalarbilar som tillsammans med VMA och informationsmeddelanden i radio kan 

användas för att varna och informera allmänheten. 

6.2 Uppföljning av handlingsprogrammet 

Räddningsnämnden skall följa upp handlingsprogrammet genom den plan för internkontroll 

som fastställs varje år. Denna uppföljning meddelas fullmäktige enligt gängse rutiner. Även 

länsstyrelsen ska delges resultatet av uppföljningen. 

 


