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SAMMANFATTNING 
 

Inledning 

Utvärderingen i rapporten behandlar områdena: 
 

 Försäkringar 
 Organisation ansvar 
 Skade- och tillbudsstatistik  
 Kostnader skador  
 Skadeförebyggande åtgärder  
 Utvärdering av olycksförebyggande handlingsprogrammet enligt lagen om skydd 

mot olyckor 
 Krisberedskap 

 

Försäkringar 

Försäkringskostnaderna för 2012 uppgick till 3 274 000kr, det är en höjning jämfört med 
fjolåret på 152 000kr. En stor del av fördyringen 2012 beror på olycksförsäkringen som 
upphandlades 2012, endast två bolag lämnade offerter Folksam och If. Det ledde till en 
kraftig höjning av premien med ca 150 000kr till 578 000kr. 
 
Inför 2013 har kommunen upphandlat försäkringarna egendom, ansvar och motor. 
Kommunen har antagit Protectors bud för alla tre försäkringarna som gör att kommunen 
sänker den totala kostnaden med 723 600kr jämfört med fjolåret. Protector är ett norskt 
bolag som är stor i Norge på kommuner och företag. Protector vill in mer på den svenska 
marknaden och har flera stora kommuner i Sverige bla. Malmö och Landskrona. 
 
I och med sänkningen på 723 600kr kommer Riskfonden årligen få ett tillskott på 
558 759kr enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-26 § 125. 
 

Organisation ansvar 

2012-12-10 § 158 reviderades riktlinjerna för säkerhetsarbetet i kommunstyrelsen, 
säkerhetspolicyn är oförändrad. Ändringarna är att säkerhetsgruppen utökas med 
personalchef och samhällsbyggnadschef. Övriga revideringar är vid vilka nivåer 
program/planer tas samt vid vilken tidpunkt under mandatperioden dessa ska beslutas.  
 

Skade- och tillbudsstatistik (Stil) 

Skade- och tillbudsrapporteringssystem är uppbyggt av kommunen tillsammans med en 
entreprenör. Riskfonden har finansierat systemet framtill 2013, därefter blir Räddnings- 
och beredskapsförvaltningen systemägare och finansierar support och utveckling. Under 
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2012 anmäldes det in 671 ärenden som är avslutade i systemet. För 2011 var siffran 727 
ärenden.  
 
Mer utbildning behöver göras till verksamheterna för att visa vad man kan ta ut av 
systemet. Stil är ett utmärkt redskap att använda sig av i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att kunna påvisa riskerna inom verksamheten. Vidare finns stora 
möjligheter att avläsa mer statistik ur systemet, vissa delar finns med i denna rapport. 
 

Kostnader för skador 

Året har varit lugnt några mindre vattenskador, ingen större skada pågrund av anlagd 
brand eller annan omfattande skadegörelse. En skada uppstod på Björknäsgymnasiet under 
vintern 2012 där taket fick sättningar av snötyngden. Skadan är inte färdigreglerad. 
 

Skadeförebyggande åtgärder 

Brandlarminstallationer på förskolor och skolor pågår enligt den plan som tekniska 
förvaltningen skapat. Automatlarmsobjekten för 2012 var Biet vita villan 
Kyrkogårdsgatan, Perbackens förskola och Svartbjörnsbyns skola.  
 
Toaletterna på de större skolorna görs om så att inte papperskorgarna är fastsatta på 
väggen under handukshållarna. Dessutom kommer tekniska förvaltningen bygga sophus 
istället sopskjul till kommunens förskolor/skolor. 
 

Utvärdering Handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

Kommunens handlingsprogram riktar sig inom olycksfallsområdena fallolyckor, 
trafikolyckor, brand, drunkning, egendomsskador och ras/skred. Ett nytt program är 
antaget av fullmäktige 2012-11-05 § 115. Rapporten utvärderar förra mandatperiodens 
program. 2014 utvärderas det nya programmet. 
 
Nationellt förolyckas ett stort antal äldre i fallolyckor omkring 1600 omkom under 2010. 
Kommunen drabbas av fallolyckor och ligger högt i omkomna/skadade i förhållande till 
folkmängd. 
 
Dödsbränderna är fortfarande ett område som inte minskar i den takt man hoppats på 
nationellt. Under året omkom 112 personer vilket är något fler än 2011 där 102 omkom 
vid bränder. Bodens kommun drabbades av en dödsbrand på nyårsdagen 2012. En person 
med stort hjälpbehov kunde inte ta sig ur sin säng vid branden utan hjälp. När brand 
uppstod kunde personen inte sätta sig i säkerhet eller själv släcka branden pågrund av sitt 
handikapp. Kommunen har fyra år i rad drabbats av en dödsbrand. 
 
Enligt transportstyrelsens preliminära uppgifter omkom 296 personer i trafiken under 2012 
i hela riket. Självmorden är sedan 2010 inte medräknade (ca 15-25 fall årligen). För 2011 
var antalet omkomna i trafiken 319. I Norrbotten omkom 16 personer 2012 vilket är 
mindre än 2011 då 20 personer omkom. 2010 var ett rekordår då endast 266 personer 
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omkom i vägtrafikolyckor varav endast 10 i Norrbottens län. Efter att Sverige flera år efter 
1996 – 1998 haft ökande dödstal har siffrorna fortsatt nedåt. 
Under 2012 har en singelolycka med dödlig utgång inträffat efter väg 97 i korsningen med 
väg 752, Nedre Svartlå. 
 
Drunkningsolyckorna ligger ungefär på samma nivå 2012 som året innan. 97 personer 
omkom under 2012, året innan omkom 95 personer. Det är fjärde året i följd under 100 
omkomna. I Boden omkom ingen person i drunkningsolycka under året. 
Räddningstjänsten åkte endast på ett drunkningstillbud under året. 
 

Krisberedskap 

Utifrån Risk- och sårbarhetsanalysen som antogs av fullmäktige 2011 skapade 
förvaltningar/bolag planer. Kommunstyrelsen antog en ny krisberedskapsplan 2012-12-10 
§ 159. 

Händelser under året 

2012 var ett lugnt år, där inga extraordinära händelser inträffade. Små störningar hade 
kommunen i samband med höga vattenflöden speciellt på hösten. 
 

Övningar 

Kommunen genomförde övning Severin den 23 oktober. Där deltog Centrala 
krisledningsgruppen samt förvaltningarna och bolagens krisledningar. Scenariot var 
vattensmitta och ställde krav på central ledning. Övningen utvärderades av 
säkerhetschefen Lars-Åke Wallin från Östersund, som även bidrog med ett seminarium 
hur Östersund hanterade sin smitta under 2010. Även upplysningscentralens arbete 
utvärderades av informationschefen Roger Jönsson Luleå kommun. Externa deltagare 
under övningen var Länsstyrelsen, Landstinget och Försvarsmakten.  
 

Årsuppföljning 

Årsuppfölning av kommunernas krisberedskap 2012 enligt lag (2006:544) finns 
presenterad i bilaga 1 i rapporten. 
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LAGAR OCH UPPDRAG 
 

Säkerhetspolicy/riktlinjer för säkerhetsarbetet 

Bodens kommun tog under 2010 fram en ny säkerhetspolicy samt riktlinjer för 
säkerhetsarbetet1. Syftet med säkerhetsarbetet är att skapa trygghet och säkerhet för 
kommunens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen samt för vår 
egendom och miljö där personsäkerheten alltid skall prioriteras högst. 
Kommunen skall aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja hot. 
Policyn ska ingå som en del i kommunens kvalitetsarbete. 
 
Policyn gäller för all verksamhet som kommunen ansvarar för och i tillämpliga delar även 
de kommunala bolag eller motsvarande som omfattas av företagspolicyn. Policyn tar 
grepp om säkerhetsarbetet inom områdena: 
 

 Skydd mot olyckor 
 Krishantering 
 Internt skydd 
 Informationssäkerhet 
 Personsäkerhet 
 Säkerhetsskydd(säkerhetsskyddslagen) 

 
I övrigt reglerar policy inriktning, ansvar, tillämpning och uppföljning. 
Riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete reviderades 2012-12-10 § 158 i 
kommunstyrelsen. 

 
 
 

                                                 
 
1 Säkerhetspolicyn samt riktlinjerna kan läsas på intranätet/tema/skydd och säkerhet/ 
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ORGANISATION OCH ANSVAR 
 
Hur säkerhetsarbetet är organiserat i kommun samt hur ansvaret är reglerat framgår av den 
säkerhetspolicy samt riktlinjerna för säkerhetsarbetet i kommunen 

Ansvar 

Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer. 
Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet. 
 
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerheten inom kommunen.  
Respektive nämnd och styrelse har ansvaret för säkerheten inom det egna 
verksamhetsområdet. 
 
Förvaltningschef/VD eller motsvarande är operativt ansvarig för säkerheten inom den 
egna organisationen. Denne ska verka för att säkerhetspolicyn och de underliggande 
riktlinjerna följs och att kunskap om dem och dess tillämpning sprids inom organisationen. 
 

Säkerhetsgruppen 

Det kommungemensamma säkerhetsarbetet samordnas av kommunens säkerhetsgrupp. 
 
Säkerhetsgrupp består av följande befattningar som utses av kommunchefen, med 
undantag för bolagen/stiftelsen som utser sina egna representanter: 

 Säkerhetsansvarig/kommunchef 
 Säkerhetssamordnare 
 Säkerhetsskyddschef/räddningschef 
 Försäkringssamordnare/ekonomichef 
 Informationssäkerhetssamordnare/it-chef 
 Informationschef 
 Personalchef 
 Samhällsbyggnadschef 
 Tekniska chefen 
 Representant för Bodens Energi 
 Representant för Bodenbo 

 
Säkerhetsgruppens uppdrag är att: 

 upprätta riktlinjer för hantering av ansökningar och bedömning i att fördela medel 
till verksamheterna ur kommunens riskfond, 

 tillse att underliggande riktlinjer och rutiner utarbetas, 
 ge råd och stöd till förvaltningarna och bolagen, 
 ge stöd till förvaltningarna och bolagen i arbetet med att bland annat ta fram 

riskanalyser och handlingsplaner, 
 planera och erbjuda förtroendevalda, säkerhetsombud och övriga anställda 

nödvändig utbildning och övning, 
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 ta fram en årsplanering i början på varje år gällande säkerhetsarbetet, 
 följa upp att årsplaneringen genomförs, 
 sammanställa och följa upp skadestatistik inom interna skyddet, 
 följa upp effekterna av de åtgärder som vidtagits, 
 årligen se över och vid behov revidera riktlinjerna för säkerhetsarbetet, 

 

Säkerhetsombud 

Förvaltningschef utser i sin egen organisation ett eller flera säkerhetsombud. 
Säkerhetsombud ska arbeta direkt mot säkerhetsområden och de personer i 
säkerhetsgruppen som har det som sitt ansvarsområde. 

 
Säkerhetsombudens uppdrag är att: 

 samordna säkerhetsarbetet i förvaltningarna och de helägda bolagen, 
 verka för att de centralt uppställda inriktningsmålen för säkerhetsarbetet uppfylls 

(årsplaneringen) och verka för att resurser för detta avsätts, 
 informera förvaltningschef om händelser som är viktiga för säkerheten och lämna 

samma information till säkerhetsgruppen, 
 bevaka så att riskanalyser sker enligt kommunstyrelsens riktlinjer, 

 
Säkerhetsombuden skall ges de befogenheter och den utbildning som krävs för att kunna 
bedriva ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete. 

 
VD eller motsvarande ansvarar för att organisera säkerhetsarbetet inom den egna 
organisationen.  
 
En schematisk skiss av kommunens organisation för säkerhetsarbetet kan ses nedan: 
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Kommunens organisationsskiss för säkerhetsarbetet 
 
 

 
 

Säkerhetssamordnare 
Stöd för verksamheterna 

Säkerhetsombud 
Representanter från 

förvaltningar/bolag och  
externa myndigheter 

Säkerhetsgruppen 
Sammanhållande för 

säkerhetsarbetet 

Kommunchef 
Beställare av säkerhetsarbetet

 

Förvaltningschefsträffar 
Kommunchefen föredrar vissa 

Säkerhetsfrågor  

Kommunfullmäktige/kommunstyrelse 
Policy och riktlinjer 
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FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 
 
Försäkringskostnaderna för 2012 uppgick till 3 274 000kr, det är en höjning jämfört med 
fjolåret på 152 000kr. Olycksförsäkringen upphandlades inför 2012, endast två bolag 
lämnade offerter Folksam och If. Det ledde till en kraftig höjning av premien med ca 
150 000kr till 578 000kr. 
 
Med ett skadeförebyggande arbete är kommunen attraktiv för upphandling av egendom 
och ansvarsförsäkring.  
 
Inför 2013 har kommunen upphandlat försäkringarna egendom, ansvar och motor. 
Kommunen har antagit Protectors bud för alla tre försäkringarna som gör att kommunen 
sänker den totala kostnaden med 723 600kr jämfört med fjolåret. Proterctor är ett norskt 
bolag som är stor i Norge på kommuner och företag. Protector vill in mer på den svenska 
marknaden och har flera stora kommuner i Sverige bl.a. Malmö och Landskrona. 
 
I och med sänkningen på 723 600kr kommer Riskfonden årligen få ett tillskott på 
558 759kr enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-26 § 125. 
 
Självrisknivåerna är i nya försäkringen för egendom 10pb för brand och inbrott, samt 2pb 
för vattenskada. För ansvarsförsäkringen är självrisken 0,5 % pb. Försäkringen gäller från 
1 januari 2013 och är på 2 år med möjlighet till options 1 +1.  
 
Försäkringskostnader 
 
Bolag Gäller för: Självrisk Avtalstid Premie
Länsförsäkringar Egendom 10pbB/10pbS/2pb/V2 Tom 2012-12-31 1 679 304kr
Länsförsäkringar Ansvar 0,5pb Tom 2012-12-31 154 786kr
Trygg-Hansas Motor Olika självrisker Tom 2012-12-31 736 477kr
Nomor Sanering 0kr Tom 2013-12-31 34 243kr
If Commercial Olycksfall 0kr Tom 2013-12-31 578 310kr
Chartis Miljöförsäkring 5pb Tom 2013-12-31 77 895kr
Chartis Tjänsteresa 0kr Tom 2013-12-31 13 350kr
Summa     3 274 365kr
 
Riskfonden 
Riskfonden finansierar skadeförebyggande åtgärder som riktar sig till medborgarna samt 
egendomsskydd. Ingående balans vid ingången av 2012 var 834 393kr. Inga storskador har 

                                                 
 
2 2013 är ett prisbasbelopp 44 500kr. Självrisknivåerna egendom är 10pb för brand, 10pb för stöld och 2pb 
för vatten,  
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inträffat under 2012 över självrisken på 10pb. Under året har 145 029kr används ur 
fonden. Saldot vid årets slut är 689 364kr som överförts till 2013. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade i samband med upphandlingen av försäkringar inför 2013 att 
riskfonden tilldelas ett årligt medel på 558 759kr, det möjliggörs genom att kommunen 
sänker den totala kostnaden på försäkringarna inför 2013 med 723 600kr. Under 2012 har 
fonden finansierat: 
 
 Byggen av sophus istället för sopskjul, för att motverka anlagd brand, 
 Utveckling av skade- och tillbudsrapporteringssystemet Stil version 3.3, 
 D-HLR utbildningar för personal samt delar av allmänheten, 
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SKADE- OCH TILLBUDSSTATISTIK 
 

S-Til 

Skaderapporteringssystem Stil infördes under 2010. Totalt rapporterades det 706 ärenden 
under 2010, under 2011 rapporterades 727 ärenden. För 2012 har enligt preliminära siffror 
671 ärenden rapporterats in i systemet. 
 
Kostnaderna totalt minskat med 1,4miljoner kronor jämfört med året innan. Eftersom flera 
ärenden ännu inte avslutats 2012 kommer säkerligen mellanskillnaden att minska något. 
 

Kostnad 2010 2011 2012 
Interna kostnader 305 102kr 319 455kr 380 928kr
Externa kostnader 1 015 168kr 1 877 886kr 456 068kr
Materiel kostnader 472 018kr 327 658kr 225 776kr
Självrisk kostnader 123 148kr 171 206kr 109 439kr
Ersättning från försäkringsbolagen -17 650kr -376 555kr -33 000kr
Summa 1 897 786kr 2 320 890kr 1 139 211kr
 

Anmälningar 2010 2011 2012 
Polis 30 42 16 
Försäkringskassan 97 102 109 
Försäkringsbolagen 18 13 2 
Arbetsmiljöverket 6 11 10 
AFA trygghetsförsäkring 23 63 95 
 

Egendom 

Skaderapporter skada och lösöre på byggnad hamnade på 549 000kr vilket är betydligt 
lägre än året innan. Största skadan är inte färdigreglerad ännu, det är sättningar i tak 
konstruktionen på Björknäsgymnasiet. 
 
Skada Egendom 2010 2011 2012 
Byggnad 523tkr 1 354tkr 353tkr 
Lösegendom 158tkr 140tkr 196tkr 
Summa 681tkr 1 494tkr 549tkr 
 

Ansvar 

Ansvarsskadorna fördelas på tekniska förvaltningen fastighet, vatten och gatu 
avdelningen. De vanligaste ansvarsskadorna är vattenskador, vibrationsskador och 
halkolyckor. Ansvarsskador tar ofta lång tid att utreda och därför regleras kostnaderna 
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oftast år efter händelsens uppkomst. De ärenden kommunen blir skadeståndsskyldig på har 
vi en självrisk på ett halvt basbelopp. Kostnaderna ligger i nivå med våra bättre skadeår. 
 
Ansvar3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Summa 158tkr 184tkr 305tkr 92tkr 236tkr 223tkr 172tkr 

 

Fordon 

Skador på fordon är fortsatt låga trots ett stort antal fordon och olika användare. 
Kostnaden ligger i stort på samma som året innan. Kommunen har infört en nivå på 
nyckeltal (75öre/mil) för kommunens skadekostnader på fordon, det regleras via antal 
körda mil per år multiplicerat med nyckeltalet 0,75. Kommunens faktiska skadekostnader 
ska inte överskrida det uträknade nyckeltalet. 
 

Fordon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Summa 99tkr 118tkr 181tkr 137tkr 87tkr 121tkr 111tkr 

 

Skadegörelse/klotter 

Kostnader för skadegörelse och klotter minskar jämfört med året innan. Att den totala 
sänkningen på drygt 300 000kr beror mycket på att kommunen inte råkat ut för några 
anlagda bränder mot kommunal egendom. 
 
Kommunen bildade samverkans gruppen SPRUT under året där socialförvaltningen, 
polisen, räddningstjänsten, utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen ingår. 
Syftet med gruppen är att arbeta med ett förebyggande brandskydd och främst då mot 
anlagd brand. 
 
Vidare har säkert kommunens sätt att hantera klottret med extremt snabb sanering av Savo 
bidragit till att klotter har fortsatt låga kostnader.  

                                                 
 
3 Ansvarsskador och fordonsskador är tagna från ekonomisystemet 
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Skadetyp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Skadegörelse utan 
samband med inbrott 160tkr 1 159tkr 373tkr 457tkr 367tkr 158tkr 130tkr 
Skadegörelse i samband 
med inbrott 93tkr 38tkr 54tkr 58tkr 10tkr 10tkr 24tkr 
Stöld i samband med 
inbrott     76tkr 44tkr 15tkr 
Stöld utan samband med 
inbrott 71tkr 48tkr 76tkr 205tkr 23tkr 17tkr 54tkr 
Klotter 83tkr 271tkr 215tkr 50tkr 98tkr 92tkr 75tkr 
Anlagd brand     124tkr 299tkr 0kr 
Totalkostnad för 
skadegörelse och stöld 407tkr 1 516tkr 718tkr 770tkr 698tkr 620tkr 298tkr 
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Inbrottslarm 

Statistik 2012 på inbrottslarm är 238 larm varav 1 skarpt. Larmet var på Björkdungen, 
där ungdomar bröt sig in och gjorde omfattande skadegörelse.  
 
Fellarmen ligger på samma nivå som året innan. Vid 29 tillfällen har tekniska debiterat 
övriga förvaltningar, året innan var det vid 31 tillfällen förvaltningarna debiteras vid slarv 
800kr. Totala kostnaden av fellarm 2012 uppgick till 23 200kr.  
 
Tekniska förvaltningen har under åren blivit hårdare på onödigt utlösta inbrottslarm för att 
om möjligt sänka antalet larm som uppkommer av att man inte larmat av eller glömt 
stänga fönster till byggnaden. Tekniska har även utökat larmtiderna till att larma tidigare 
på kvällarna. 
 

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totalt 295 252 299 217 224 184 204 197 200 175 155  186 240 238
Varav 
skarpa larm 4 4 14 2 8 3 14 4 5 6  2 1 2 1 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Björknäsgymnasiet 21 33 21 14 23 30 23 17 23 29 18 
SKAPA 19 20 9 12 17 12 12 27 32 10 25 
Brönjaskolan 12 7 15 13 4 8 9 0 15 14 4 
Stadshuset 13 17 12 8 12 7 7 11 10 13 14 
Heden skolan 4 5 1 3 3 2 2 2 2 0 8 
Hildursborg          26 9 
Prästholmsskolan 11 5 9 7 1 9 2 1 3 5 8 
Sandenskolan 3 0 5 4 10 17 7 6 5 4 8 
Kyrkkläppens fsk.   14 5 3 0 0 0 0 0 5 1 
Harads skola   11 6 6 6 10 5 7 3 5 6 
Stureskolan   10 6 9 3 14 16 10 7 13 11 
Kristalkulans fsk   9 2 0 0 6 2 2 1 1 0 
Träffpunkten   7 3 3 0 1 3 4 1 5 14 
Pagla   6 6 2 4 2 4 4 1 2 0 
Svartbjörnsbyn skola   3 8 12 2 3 4 0 3 5 0 
Mårängsskolan   4 0 12 2 1 4 4 7 3 2 
Nordpoolen          14 14 
Älvsskolan   1 1 10 10 6 5 5 1 3 4 
Parkskolan   5 2 8 6 7 3 4 5 3  
VKÖN   0 1 8 9 2 1 6 5 8 6 
Torpgärdsskolan     7 5 18 9 9 9 10 5 7 
 
Stor höjning på Skapa, däremot är siffrorna sjunkit för Hildursborg, Brönja, och  
Björknäsgymnasiet. 
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Anmälda personskador 

Totalt under året har antal skador på person uppgått till 366 och tillbud till 99 
anmälningar. Statistiken visar att vi behöver utbilda personalen i skillnaden på tillbud och 
skada, flera rapporter som är skada är införda som tillbud. Vidare är olika skadetyper inte 
nog bra preciserade, det är därför många har använt begreppet annat i rullmenyn vid 
anmälningarna.  
 

Personanmälningar Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 
Skada person 298 412 366 
Tillbud person 109 125 99 
 

Tillbud person Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 
Våld 0 0 0 
Hot 0 0 0 
Fall/snedtramp 11 16 6 
Halka 1 3 11 
Kläm/stick 3 5 6 
El/brand/explosion 3 2 1 
Smitning från förskola 11 27 19 
Annat 80 72 56 
 

Skada person Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 
Våld 52 52 53 
Hot 8 9 9 
Fall/snedtramp 87 115 91 
Halka 26 44 44 
Kläm/stick 25 46 35 
Kemiska ämnen/smittämnen 0 4 2 
Kränkande behandling 2 3 0 
Fysisk överbelastning 10 22 17 
Fordonsolycka/påkörning 3 5 9 
Egen hantering av föremål 20 22 12 
Annat 63 90 89 
 

Förvaltning Våld 2010 Hot 2010 Våld 2011 Hot 2011 Våld 2012 Hot 2012 
Utbildning 38 6 46 6 24 1 
Sociala 14 2 6 1 28 6 
Kommunledning 0 0 0 0  0 
Räddning 0 0 0 0  0 
Näringsliv 0 0 0 0 1 0 
Kultur/fritid 0 0 0 0  1 
Tekniska 0 0 0 2 0 1 
Tillväxt     0 0 
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KOSTNADER SKADOR OCH ÅTGÄRDER 
 

Största kostnader för skador under 2012 

Objekt/avd Orsak Kostnad 
Björknäsgymnasiet Skada takstolar av snöbelastning 300 000kr4 
Biet Vita villan kyrkogårdsgatan Vattenskada 64 897kr5 
Stureskolan Vattenskada 57 080kr 
Svartlå skola Vattenskada 13 956kr 
Perbackens förskola Vattenskada 12 300kr 
VKÖN Fabriksgatan Vattenskada 14 750kr 
Gamla Gärdes förskola Takskada 154 071kr 
Mumidalens förskola Träd som förorsakat skadan 17 093kr 
Nordpoolen Trasiga vattenrör 64 524kr 
Ishallen Trasiga radiatorer 17 225kr 
Hildursborg Rep av påkört tak 14 231kr 
 
 
Följande förebyggande åtgärder har vidtagits under 2012 
Brandlarmsinstallationer    Perpacka förskola
     Svartbjörnsbyns skola
     Biet vita villan 
     Norrigården 
     Almska skolan 
 
Extra rondering våren skolavslutning och höststarten  Björknäsgymnasiet
     Torpgärdsskolan
     Sandenskolan 
     Stureskolan 
     Prästholmskolan 
     Brönjaskolan 
     Mårängsskolan 
     Kyrkkläppen 
     Rörviken 
     Prinsen och Stranden 
 
Bevakning utfördes fr.o.m. 12-05-25 t.o.m. 12-06-10, 4ggr/kväll/natt, mellan 21:30 och 
03:30,någorlunda jämt fördelad. Under hösten 12-08-20 t.o.m. 12-09-07 
 

                                                 
 
4 Inte färdigreglad endast preliminära siffror 
5 Skada från 2011 som färdigreglerades under året 
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Ingen centrumbevakning genomfördes under sommaren. 2010 finansierades det av 
kommunen och Svensk Handel. 
 

Brandlarm som kommer att upphandlas och färdigställas under 2013 

 Kvistvägens förskola 
 Haradsskola 
 Trångfors förskola mellangården 
 Bredåkers skola (beror på politiska beslut) 
  Lundagårdsskolan(beror på politiska beslut) 
 

En ny brandlarmsplan är framtagen tom. 2013 där prioritering har gjorts av skolor och 
förskolor. 
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UTVÄRDERING AV OLYCKSFÖREBYGGANDE 
HANDLINGSPROGRAM 
 
 
Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt handlingsprogram 2012-11-05 § 115, där nya 
målindikatorer och övergripande mål för varje riskmiljö har omarbetas. Nya aktiviteter har 
tagits fram och ska framgå i förvaltningarnas verksamhetsplaner, uppföljning av 
programmet sker i verksamhetsberättelsen för varje förvaltning under våren 2014. 
Utvärderingen nedan gäller handlingsprogrammet från den tidigare mandatperioden. 
 
Därför utvärderas trender när det gäller säkerhetsmålen. Aktiviteterna är i många fall 
redan genomförda och uppföljningen är därmed inte aktuell. 
 
1A Säkerhetsmål fallolyckor i bostäder 
För äldre medborgare i kommunen skall förebyggande åtgärder vidtas för att sänka antalet svårt 
skadade som orsakats genom fallolyckor så att kommunen följer trenden i riket. I statistiken från 
Socialstyrelsen kan man utläsa att under 2005 var antalet fallskador i kommunen ca 240 personer. 
1A Aktiviteter fallolyckor bostäder Ansvar 
1. Kompetenshöjning av funktionen fixartjänsten med utbildning 

i förebyggande arbete mot fallolyckor och därmed ge 
information till medborgarna vid hembesöken. 

2. Under 2007/2008 pågår ett projekt med hembesök till alla 
över 80 år för att stödja den enskilde i att säkra sin hemmiljö, 
utvärdering sker under 2009. 

3. Under 2008 kommer utbildning i fallprevention att ges till all 
personal i särskilda boenden. 

4. Personer i särskilda boenden, med hög risk för höftfraktur 
genom fall kan efter utprovning erbjudas höftskydds byxa. 

5. Alla pensionärsföreningar och handikappföreningar skall varje 
mandatperiod erbjudas utbildning mot fallolyckor. Utförare 
Civilförsvarsföreningen som presenterar utbildningen i 
pensionärs- och handikapprådet. 

6. Aktivt delta i kampanjer mot fallolyckor som anordnas av 
centrala myndigheter. 

 Socialförvaltningen 
 
 
 Socialförvaltningen 
 
 Socialförvaltningen 
 
 Socialförvaltningen 
 
 Socialförvaltningen/ 

Civilförsvarsföreningen 
 
 
 Folkhälsorådet 

 

Utvärdering säkerhetsmål 1 A 

Enligt statistiken på antal döda pågrund av fallolycka avled 3 personer under 2010 där alla 
var i åldern 65 år och äldre. Antal som vårdades på sjukhus 2011 var 184 personer över 65 
år och totalt 272 i alla åldersgrupper. Om man jämför med kommuner i glesbyggd region 
per 10000 invånare ligger Boden på 15 plats av totalt 16 kommuner, endast Älvsbyn som 
har sämre siffror för vårdade på sjukhus pågrund av fallolycka över 65 år. 
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Utvärdering aktiviteter 1 A 

1. Ingen vidareutbildning har skett under året 
 

2. Hembesök hos personer i ordinärt boende som är > 80 år är genomfört Utvärderingen 
av kommunens deltagare visar att personer som äter mindre än 5 ggr/dag löper större 
risk för fall. Detta är ett samarbetsprojekt med primärvården i Boden. Genomfört 
tidigare år i projektform. 
 

3. Genomfört tidigare år, inget nytt under 2012. 
 

4. Rutin utarbetad för utprovning av höftskydds byxor till fallbenägna personer i 
äldreboenden. Personer kan få max 2 höftskydds byxor. Rutinerna ligger fast sedan 
tidigare. 
 

5. Inga utbildningar är utförda av civilförsvarsföreningen under året 
 

6. Rådet för Trygghet och Hälsa (fr o m 2012-01-01) har inte deltagit i några kampanjer 
under året, men delade under Skördefest & Miljödagarna ut materialet ”Säkerhet i 
vardagen” inklusive checklista från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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1B Säkerhetsmål brand i bostäder 
Kommunen skall ständigt arbeta mot att sänka antalet bränder i bostäder. Under 2007 var antalet 
bränder i flerbostadshus och villor 23 i antal där ingen blev allvarligt skadad. Nationellt omkom 97 
personer under fjolåret där 62 av dessa var män. Åldersfördelningen visar att flest omkommer i åldern 
45-79 år. I flera fall saknas brandvarnare och missbruk av alkohol och droger förekommer frekvent. 
 
I statistiken från Räddningstjänsten kan man utläsa att det i Bodens kommun under 2006 utfördes ca 
35-40 räddningsinsatser mot brand i byggnad, vilket är lite högre än riksgenomsnittet. 
1B Aktiviteter brand i bostäder Ansvar 
1. Vid dödsbränder eller vid allvarliga personskador skall en fördjupad 

olycksfallsutredning göras av olycksorsaker samt av räddningsinsatsen 
2. Händelsebaserad tillsyn ska göras omedelbart efter bränder där 

räddningsledaren upptäcker brister i brandskyddet. 
3. Varje år skall kommunen besöka 16 flerbostadshus för att ge 

information och rådgivning. 
4. Varje år skall kommunen i samarbete med Brandskyddsföreningen 

Norrbotten erbjuda 2 utbildningar i sotning och effektiv eldning. 
5. Kommunen skall under mandatperioden erbjuda missbruksenheten i 

kommunen hembesök där missbrukarna är placerade för att ge 
information och rådgivning om brandförebyggande åtgärder. 

6. Under mandatperioden kommer kommunen att verka för att något 
riskområde/objekt väljs ut där ett antal brukare som har trygghetslarm 
kommer att få installerat brandvarnare som är kopplat till 
trygghetslarmet. Allt för att upptäckt av brand tidigt hos den 
riskgruppen i kommunen. 

7. Uppföljning görs av ”fixar´n” kvartalsvis på tillgång på brandvarnare, 
fungerande brandvarnare vid de hembesök denne utför. I de fall 
brandvarnare saknas tilldelas en brandvarnare gratis till den boende. 

8. Aktivt delta i kampanjer som riktar sig till medborgarna för att ge 
information som kan minska antalet bränder i kommunen. 

 Räddningstjänsten 
 
 Räddningstjänsten 
 
 Räddningstjänsten 
 
 Räddningstjänsten 
 
 Socialförvaltningen 
 
 
 Socialförvaltningen 
 
 
 
 
 Socialförvaltningen 
 
 
 Räddningstjänsten 
 

 

Utvärdering säkerhetsmål 1 B 

Preliminära siffror från Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) visar att 112 personer omkom vid 98 bränder under 2012. Det är en 
ökning jämfört med året innan där 102 personer omkom vid 97 bränder. Bodens kommun 
drabbades av en dödsbrand på nyårsdagen 2012. Där en person med stort hjälpbehov inte 
kunde ta sig ur sin säng utan hjälp. När brand uppstod kunde personen inte sätta sig i 
säkerhet eller själv släcka branden pågrund av sitt handikapp. Kommunen har fyra år i rad 
drabbats av en dödsbrand. 



 

23 
 

 

 

Utvärdering aktiviteter 1 B 

1. Fördjupade olycksfallutredningar är gjorda för dödsbranden i Unbyn från december 
2011 samt dödsbranden på Garnisionsgatan 51 den 1 januari 2012. 

 
2. Händelsebaserad utredning är gjord för branden på bangården i juni, där utredning hur 

arbetsmiljöarbetet fungerade när det gäller elsäkerheten. Vidare utreds hur 
brandskyddet är var utformat vid radhusbranden på Dammgränd i augusti. 
 

3. Varje skift hade uppdrag att avsyna olika trapphus i olika bostadsområden. Områden 
som avsynades 2012 var hela Sveafältet, Eriklund Apelsinlunden, Sälgen 
Lundagårdsgatan/Ringvägen samt bostadsområdet Renvägen. Flera brister har 
dokumenterats när det gäller förvaring av barnvagnar, cyklar, rullatorer och möbler i 
trapphusen och källargångar. Fastighetsägare som kommer att få tillsynsprotokoll är 
Bodenbo och Wikstens fastigheter. 

 
4. Inga sotningsutbildningar under året 

 
5. Hembesök till missbruksenheten har inte skett under året. 

 
6. Något objekt har inte utsetts under året, planering kommer att genomföras inför det 

nya handlingsprogrammet. 
 

7. Fixar´n har under året gjort 995 hembesök och av dessa har han delat ut 39 
brandvarnare, året innan delades 51 brandvarnare ut. 20 personer saknade helt 
brandvarnare och för 19 personer fungerade inte den befintliga. Han böt batterier vid 
20 tillfällen. Det betyder fixarna vid sina besök tredje året i rad minskat antal utdelade 
brandvarnare. 

 
8. Räddningstjänsten har haft tre kampanjer som har varit riktat till kommun 

medborgarna, öppet hus på brandstationen den 10 juni, ”Livet leker mässan 7 oktober 
samt skyltsöndagen den 27 november. 
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2A Säkerhetsmål fallolyckor i utemiljöer 
Mer än hälften av trafikolyckorna med personskador på det kommunala vägnätet är singel, gång- 
och cykelolyckor. En stor del av dessa utgör halkolyckor bland gående. Det är främst personer 
äldre än 65 år som skadas i halkolyckor. 
 
Kommunens mål är att skapa en positiv trend för att minska antalet fallolyckor med personskador 
på det kommunala vägnätet jämfört med de senaste fem åren. Åtgärder och information skall 
främst rikta sig till äldre personer. 
2A Aktiviteter fallolyckor i utemiljöer  Ansvar 
1. Under 2008 genomföra En Halk- OLA för Bodens centralort 

OLA står för objektiva fakta, lösningar och avsikter. 
2. Under 2008 genomförs en trafiksäkerhetsdag för allmänheten 

med tema halkolyckor bland gående. 
3. Under mandatperioden upphandla 1000 broddar som tilldelas 

fixar´n för att gratis kunna delas ut vid hembesök till personer 
över 70 år som saknar broddar, men de skall även kunna delas 
ut vid kampanjer eller när någon medborgare över 70 år 
efterfrågar dem. 

4. Under mandatperioden skall lekparker i offentlig miljö i behov 
av upprustning ses över och gammal lekutrustning ersättas 
med ny utrustning med certifiering enligt dagens normer för 
leksäkerhet. 

5. Under mandatperioden skall lekutrustning vid kommunens 
förskolor och skolor ses över och anpassas efter den nyttjande 
verksamhetens ålderssammansättning. 

6. Gammal och utsliten lekutrustning vid kommunens förskolor 
och skolor rivs när risk för skada uppstår och ersätts med ny 
utrustning med certifiering enligt dagens normer för 
leksäkerhet 

7. Lekutrustning i offentlig miljö samt vid kommunens förskolor 
och skolor skall årligen underhållsbesiktas. 

8. Snöröjning påbörjas på kommunens gång- och cykelvägar när 
mer än 4cm snö har fallit. 

9. Halkbekämpning påbörjas snarast när halka uppstår med start 
av gång- och cykelvägar. 

10. Aktivt delta i kampanjer mot fallolyckor som anordnas av 
centrala myndigheter. 

 Tekniska förvaltningen 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 Folkhälsorådet/ 
   Socialförvaltningen 
 
 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 
 
 Tekniska förvaltningen/ 

Barn- och utbildnings-
förvaltningen 

 Tekniska förvaltningen 
 
 
 

 Tekniska förvaltningen  
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 Folkhälsorådet 
 

 

Utvärdering säkerhetsmål 2 A 

Uttag från STRADA 9 jan 2013 redovisar totalt 128 trafikolyckor i Boden 2012. Av dessa 
var 46 singel fotgängarolyckor, varav 33 personer halkat. Motsvarande siffror för personer 
i ålder 65+ var 21 varav 14 halkat . 
 
Totala antalet trafikolyckor minskar men totala antalet singel fotgängarolyckor är nära lika 
högt som 2009. Tyvärr har antalet halkolyckor ökat både totalt och i åldersgruppen 65+. 
Utvecklingen är svår att följa de två närmast föregående åren eftersom rapporteringen från 
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Sunderby sjukhus saknas för 2011 och inte var fullständig från i slutet av 2010. Närmaste 
helt jämförbart år är 2009.  
 
2009 var det totala antalet olyckor 146. 47 singel fotgängarolyckor varav 18 på grund av 
halka på snö/is. Motsvarande siffror för 65+ var 15 varav endast 2 på grund av halka. 
Olyckorna bland 65+ fortsätter att minska men antalet halkolyckor i åldersgruppen har 
ökat från 2009 men var ändå färre än 2008. 
 
Anm. Olycksstatistiken för 2012 har naturligt en viss eftersläpning och kan inte 
säkerställas förrän några veckor in på 2013.  
 

Utvärdering aktiviteter 2 A 

1. Sedan 2010 har information om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållning 
funnits på kommunens hemsida med länk till gällande föreskrifter.  
Trygghetsvandring genomfördes 31 oktober på Prästholmen och Killingholmen. 
 

2. Inget under 2012. 
 
3. Under året har Fixar´n fortsatt att dela ut broddar till 70år och äldre vid hembesöken. 

Totalt har 72 broddar delats ut, jämfört med 105 för året innan. Broddarna är 
finansierade via riskfonden i kommunen. 

 
4. Lekutrustning har inventerats fortlöpande av parkförvaltningen på tekniska 

förvaltningen. Lekutrustning som inte uppfyller normer för säkerhet har under året 
byts ut eller tagits bort. Under året har följande lekplatser uppdaterats enligt gällande 
normer; Bondevägen, Vitmossevägen, Musikantvägen och Norra Maran. 
 

5. Anpassning och utbyte av lekutrustning vid förskolor och skolor i Boden har fortsatt i 
samarbete med Utbildningsförvaltningen. Detta har bland annat skett vid Mårängsskolan 
samt på följande förskolor: Kristallkulan, Mumindalen, Hamtjärnmoran, Klöveräng, 
Tallbacken.  
 

6. Gammal och utsliten lekutrustning som utgör risk för att skada kan uppkomma har rivits 
bort enligt ett politiskt beslut på totalt 17 platser i kommunen.  
Harads:  Tomeliusparken och Radhusvägen  
Hedsvedjan: Snårvägen  
Hamptjärnmoran: Spelmansvägen och Spelvägen  
Centrala stan: Johannesparken och Stadsparken  
Torpgärdan: B-parken  
Svartbjörnsbyn: Snövägen  
Unbyn:  Snövitsvägen  
Sävastön:  Sparrisvägen och Östra Lillgärdsvägen  
Sävast:  Kantarellvägen och Blåbärsstigen  
Bodsvedjan: Svedjeparken  
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Norra Svartbyn:  Berggårdsparken  
Södra Svartbyn:  Gideons I  
 

7. All lekutrustning i offentlig miljö samt vid kommunens förskolor och skolor har under 
året underhållsbesiktats och dokumenterats. En årlig besiktning per objekt har 
rutinmässigt genomförts. 

 
8. Utfört i enlighet med P 8. 
9. Utfört i enlighet med P 9. 

 
10. Rådet för Trygghet och Hälsa (fr o m 2012-01-01) har inte deltagit i några kampanjer 

under året, men delade under Skördefest & Miljödagarna ut materialet ”Säkerhet i 
vardagen” inklusive checklista från tidigare Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

 
2B Säkerhetsmål trafikolycka 
Under 2000-talet har det i Bodens kommun i snitt inträffat cirka 22 trafikolyckor med svåra 
personskador som följd per år, samt en dödsolycka per år (enligt polisrapporter) Kommunens mål 
är att skapa en positiv trend så att antalet trafikolyckor med svåra personskador som följd, på det 
kommunala vägnätet minskar jämfört med de senaste fem åren.  
2B Aktiviteter trafikolycka Ansvar 
1. Under mandatperioden skall kommunen arbeta i nätverksform 

med Tätorts-OLA tillsammans med Vägverket Region Norr samt 
kommunerna Luleå, Piteå, Umeå och Skellefteå. 

2. Kommunen skall varje år genomföra en Cykeldag där 
trafiksäkerhet belyses i olika former. 

3. Varje år skall kommunen genomföra trafiksäkerhetsprojekt i två 
skolor. 

4. Trafiksäkerhetsrådet i kommunen skall genomföra minst 4 
träffar per år, där även polisen ingår. Där förs en dialog om 
trafiksäkerhetsfrågor på kommunens vägnät, men även på 
vägverkets vägnät. 

5. Snöröjning påbörjas på kommunens gång- och cykelvägar, samt 
de stora ledstråken och på gator med busstrafik när mer än 4 cm 
snö har fallit. 

6. Snöröjning påbörjas på bostadsgator och resterande ytor när mer 
än 10 cm snö har fallit (undantaget helger när snöröjningen 
sparas till måndag morgon). 

7. Halkbekämpning påbörjas snarast när halka uppstår med start av 
gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med 
busstrafik. 

 Tekniska förvaltningen 
 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 
 Tekniska förvaltningen 
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Utvärdering säkerhetsmål 2 B 

Enligt transportstyrelsens preliminära uppgifter omkom 296 personer i trafiken under 2012 
i hela riket. Självmorden är sedan 2010 inte medräknade (ca 15-25 fall årligen). För 2011 
var antalet omkomna i trafiken 319. I Norrbotten omkom 16 personer 2012 vilket är 
mindre än 2011 då 20 personer omkom. 2010 var ett rekordår då endast 266 personer 
omkom i vägtrafikolyckor varav endast 10 i Norrbottens län. Efter att Sverige flera år efter 
1996 – 1998 haft ökande dödstal har siffrorna fortsatt nedåt. 
 
Under 2012 har en singelolycka med dödlig utgång inträffat efter väg 97 i korsningen med 
väg 752, Nedre Svartlå. Personbilen har av okänd anledning voltat ner i diket. Dessutom 
har 16 olyckor med allvarliga skador som följd inträffat i kommunen. Motsvarande siffror 
för 2010 vad gäller dödsolyckor/allvarliga skador var två och 26. För 2009; noll och 15. 
 
Två mopedolyckor har rapporterats i STRADA under 2012. Av rapporterna framgår att 
olyckorna inträffat när mopedist och cyklist kolliderat med lindrig skadeföljd. I båda 
olyckorna har cyklisterna skadats. 
 
Räddningstjänsten åkte preliminärt för 2012 ut på 42 trafikolyckor, det är 5 fler än under 
2011. Vid dessa utryckningar omkom en person. 

Utvärdering aktiviteter 2 B 

1. Eftersom olycksrapporteringen på Sunderby sjukhus fungerar från 2012 kan den lokala 
statistiken redovisas igen efter uppehållet 2011.  
 
Bodens kommun har i nätverket med Trafikverket samt kommunerna Luleå, Piteå, 
Umeå och Skellefteå medverkat vid träffar i Piteå och Skellefteå.  
Bodens kommun har tillsammans med Trafikverket Region Nord en överenskommelse 
om samverkan att tillsammans skapa säkra, hållbara och effektiva resor. Under 
sommaren 2012 genomfördes ett projekt för att kartlägga vart eleverna kliver av och 
på sina skolbussar, hur trafikmiljön ser ut, om den anses säker samt ge förslag på 
förbättringsåtgärder för att ge eleverna en tryggare, säkrare och mer tillgänglig 
skolskjuts  
 

2. Ingen cykeldag genomförd 2012. 
Medverkat på PRO-träff på Å-center 23 april med information om cykeltrafik, regler 
mm. 
 

3. Inga trafiksäkerhetsprojekt genomfördes inom skolan 2012, målet uppnåddes inte. 
 
4. Trafiksäkerhetsrådet har träffats vid fyra tillfällen. 

 
5. Utfört i enlighet med P 5 
6. Utfört i enlighet med P 6 
7. Utfört i enlighet med P 7 
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2C Säkerhetsmål brand i det fria 
Avgränsat enligt handlingsprogrammet 

 
2D Säkerhetsmål miljöolycka 
Miljöolyckor har under 2007 ökat från 6 till 19 händelser som räddningstjänsten i Boden har gjort 
insatser mot. Alla händelser är av mindre utsläpp i mark eller vattendrag. Kommunens målsättning 
är att kartlägga vilka risker mot miljön som finns i kommunen både inom transport sektorn och 
inom olika företag. 
2D Aktiviteter miljöolycka Ansvar 
1. Under mandatperioden inventera inom vilka områden 

farlig verksamhet finns som kan förorsaka en miljöolycka 
som i sin tur kan förorsaka allvarliga skador på människor 
och djur. Inventeringen skall leda till att den här risken 
skall leda till fler aktiviteter under nästa mandatperiod. 

 Samhällsbyggnadskontoret/ 
Räddningstjänsten 

 

Utvärdering säkerhetsmål 2 D 

Räddningstjänsten påvisar 8 insatser mot utsläpp av farliga ämnen i miljön. Största skadan 
var på värmeverket där en bräda gick genom tanken och ca 200 liter diesel läkte ut. Ett 
annat ärende var på Björknäsgymnasiet där en mindre mängd salpetersyra läkte ut i 
förvaringsskåpet och utvecklade ett mindre gasmoln. Orsaken var att kärlet var gammalt. 
 

Utvärdering aktiviteter 2 D 

1. Räddningstjänsten har under 2009 arbetat fram en modell och riskanalys på 
kommunens alla fastigheter. Ingen inventering är gjord under året. 
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3A Säkerhetsmål brand i (kommunala) allmänna byggnader 
Kommunala förvaltningar, bolag, företag och produktionsområden skall kunna utföra produktion 
av varor och tjänster utan störningar av att brand uppstår. Kommunen skall aktivt arbeta mot anlagd 
brand i kommunens allmänna byggnader. 2007 anlades 7 bränder mot byggnader varav en var mot 
skola. Inga allvarliga bränder har inträffat i förskolor och skolor under 2000-talet i kommunen. 
3A Aktiviteter brand i (kommunala) allmänna byggnader Ansvar 
1. Kommunala förvaltningar/bolag skall under 2007-2010 erbjudas 

och genomföra anpassad brand- och säkerhetsutbildningar av 
brandskyddsansvariga, brandskyddskontrollanter samt personal i 
allmän brandkunskap enligt verksamhetens egna 
utbildningsplaner. Målen sätts årligen av respektive förvaltning 
och delges i uppföljningen av programmet. 

2. Fastigheter med hög risk och många arbetstillfällen skall under 
mandatperioden erbjudas anpassad säkerhetsutbildning. 
Information och rådgivning pågår kontinuerligt. 

3. Tillsyn skall regelbundet och vid behov däremellan, utföras för att 
kvalitetssäkra brandskyddet enligt kommunens tillsynsplan. I 
samband med tillsynen skall det systematiska brandskyddet följas 
upp och kvalitetskontrolleras och redovisas årligen i uppföljningen 
i programmet. 

4. En brandlarmsplan är framtagen under åren 2007-2011 där skolor, 
förskolor och handikappomsorgens lokaler är medtagna. Alla 
objekten i planen skall förses med automatiskt brandlarm. Antal 
installerade redovisas årligen i uppföljningen av programmet. 

5. Alla bastuaggregat i allmänna kommunala lokaler skall förses med 
överbyggt brandskydd för att motverka anlagd brand på 
aggregaten. 

6. Ett säkerhetscertifieringsprojekt av föreningar i kommun pågår, 
syftet är att öka säkerheten för föreningarna och publik vid olika 
arrangemang. Prioritering riktar sig mot föreningar som har publik 
vid arrangemangen och målet är att vi skall ha nått ut till de 
aktuella föreningarna under utgången av 2010. Projektet riktar sig 
även till privata arrangörer i syfte att öka säkerheten vid t.ex. 
konserter. Antal certifierade föreningar redovisas årligen i 
uppföljningen av programmet. 

7. Ge utbildning av alla skolbarn i årskurs 2, 6 och 9 i brandkunskap. 
Utförare räddningstjänsten, kostnaden delas mellan 
räddningstjänsten och Barn- och utbildningsförvaltningen. 

8. Under 2009 skall en handlingsplan upprättas mot anlagd brand 
inom skolan, den skall reglera åtgärder som skall vidtas vid 
brandtillbud. 

9. Vid alla brandtillbud skall intern skade- och tillbudsrapportering 
skrivas av personalen. Dessutom skall säkerhetssamordnaren 
meddelas snarast efter tillbudet även om räddningstjänsten blivit 
larmade. 

 Respektive förvaltning 
 
 
 
 
 
 Räddningstjänsten 
 
 
 Räddningstjänsten 
 
 
 
 
 Tekniska 

förvaltningen 
 
 
 Tekniska 

förvaltningen 
 

 Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 
 
 
 
 
 

 Barn- och utbildnings- 
förvaltningen 

 
 Barn- och utbildnings 

förvaltningen/Rtj/Tek 
 
 Respektive förvaltning 
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Utvärdering säkerhetsmål 3 A 

Kommunen drabbades av flera allvarliga anlagda bränder under året, speciellt under våren 
på Idunsväg 6 som Migrationsverket driver för asylsökande. På kort tid anlades 4 bränder i 
fastigheten varav en under påsken var mycket alvarlig. Däremot har kommunal egendom 
inte drabbats speciellt under året. 
 

Utvärdering aktiviteter 3 A 

1. Utvärderingen behandlar antal utbildningar som har utförts under 2012 av 
Räddningstjänsten. Totalt genomfördes 73 utbildningstillfällen där Räddningstjänsten 
har utbildat 856 personer. 
 

Utbildning Antal utbildningar Antal 
deltagare/förvaltning/övriga 

Brandskyddsansvarig 
(SBA) 

4 tillfällen 8 personer Soc 
24 personer Ubf 
5 personer Tek 
2 personer Tif 

Brandskyddskontrollant 4 tillfällen 5 personer Soc 
10 personer Ubf 
4 personer Tek 
2 personer Tif 
16 personer övriga 

Brandskyddsutbildning 20 tillfällen sociala 
2 tillfällen skolan 
13 tillfällen övriga 

194 personer Soc 
23 personer Ubf 
6 personer Tek 
14 personer Lärcentrum 
217 personer övriga 

Heta arbeten 9 tillfällen 14 personer Tek 
5 personer Tif 
122 personer övriga 

Brandfarlig vara 2 tillfällen 10 personer Ubf 
2 personer Tif 
6 personer övriga 

Anläggningsskötare 3 tillfällen 25 personer övriga 
Hjärt- och lungräddning 16 tillfällen 

 
116 personal vuxen HLR 
26 personal barn HLR 

 
2. Räddningstjänsten har under 2009 arbetat fram en riskanalys som kan vara till grund 

för kommande aktiviteter. Inga specifika utbildningar mot högriskverksamheter under 
2012. 
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3. Räddningstjänsten har regelbundet utfört tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 
LSO och Lagen om brandfarlig vara LBE. Totalt har 124 tillsynsbesök genomförts 
under året, varav 111 enligt LSO och 13 enligt LBE. 
 
Brister vid tillsynerna kan sammanfattas med att det fortfarande brister i det 
systematiska brandskydds arbete. I Statens räddningsverks allmänna råd och 
kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund 
av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt 
att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta 
dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att 
säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och 
organisatoriska vidtas. 
 
Det finns även flera brister av olika karaktör i de brandlarmsanläggningar som finns 
inom kommunen, både på privata och kommunala anläggningar. 
 

4. Objekt som har installerats under 2012 är skolan i Svartbjörnsbyn, förskolorna 
Perbacken och Biet 1 samt kulturfastigheterna Norrigården och Almska skolan. Under 
2013 planeras installation bland annat på förskolorna i Trångfors; Kvistvägen och 
Mellangården. Revision av brandlarmsplanen sker varje år. 
 
Björknäsgymnasiet har köpt tjänsten hos Niscayah center Insats 24 där man centralt 
kan selektera bort många fellarm, det har varit positivt för antalet fellarm på 
Björknäsgymnasiet har sjunkit under året. 

 
5. Totalt har 14 överbyggnader installerats och bekostas via riskfonden, kontroll av dessa 

görs kontinuerligt av fastighetsavdelningen Tillsynen görs av SODEXO. Ingen speciell 
uppföljning har gjorts under 2012. 
 

6. Inga nya föreningar har säkerhetscertifierats under året. Utan föreningar som tidigare 
är certifierade är Skogså IF, Svartbjörnsbyns IF, Hornskrokens Handboll, Bodens 
Golfklubb, IBK Boden, Bodens karateförening, Vittjärvs IK, Bodens Handboll IF, 
Bodens Curlingklubb samt I 19 IF. 

 
7. Under året genomfördes enligt plan utbildning av elever i årskurs 2, 6 och 9 i 

brandkunskap. Totalt genomfördes 41 utbildningstillfällen där Räddningstjänsten har 
utbildat 876 elever. 
 

Årskurs Antal 
utbildningar 

Antal elever kommunen Antal elever friskolor 

2 16 tillfällen 272 elever 20 elever 
6 13 tillfällen 239 elever 81 elever 
9 12 tillfällen 242 elever 22 elever 
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8. En handlingsplan är upprättad och implanterad i alla grundskolorna. Under 2012 
fortsätter byggnationen av sophus istället för sopskjul. Klara är Restaurang Viljan på 
Björknäsgymnasiet och Örtavallen, klara efter årsskiftet blir Kyrkkläppen och 
Norrigården. 

 
9. Flera anlagda bränder inträffade på Idunsväg 6 under våren, det föranledde att 

Räddningstjänsten samverkade med Migrationsverket för att förhindra att fler anlagda 
bränder. Anlagda brandgruppen (SPRUT) genomförde tre möten under året. Gruppen 
har som uppdrag att samverka för att motverka anlagd brand och skadegörelse. 
Gruppen består av Gymnasiechefen, grund och förskolechefen, fastighetsansvarig, 
tillsynsansvarig räddningstjänsten, arbetsmiljöansvariga på socialförvaltningen och 
skolan samt säkerhetssamordnare. 

 
 
3B Säkerhetsmål egendomsskador allmänna kommunala byggnader 
Kommunen skall ständigt försöka sänka kostnaderna för skadegörelse, klotter, stöld och vandalism 
mot kommunal egendom. Målet är att sänka kostnaderna 2008 med 10 % Under 2007 var 
kostnaden rekordhöga 953 000kr. 
3B Aktiviteter egendomsskador allmänna kommunala 
byggnader 

Ansvar 

1. Under mandatperioden skall kostnaderna för 
egendomsskador genom förebyggande insatser minska. 
Inventering av riskobjekt för främst vattenskador och inbrott 
skall genomföras. Handlingsplan för åtgärdande av risker 
skall upprättas. 

2. Vid alla vattenskadetillbud skall intern skade- och 
tillbudsrapportering skrivas av fastighetsägaren för 
kommunala fastigheter. Dessutom skall 
säkerhetssamordnaren meddelas snarast efter tillbudet. 

3. Under 2008/2009 skall en informationskampanj genomföras 
i samtliga högstadieskolor där personal/elever och föräldrar 
görs medvetna om kostnader och konsekvenser av glaskross 
och klotter i de kommunala fastigheterna. 

4. Under 2009 skall projektet med kameraövervakning av 
Björknäsgymnasiet utvärderas. 

5. Under mandatperioden skall den utvändiga belysningen ses 
över i utsatta miljöer kring de kommunala fastigheterna. 

 Tekniska förvaltningen 
 
 
 
 
 Tekniska förvaltningen 
 
 
 
 Tekniska förvaltningen/ 

Barn- och utbildningsförv./ 
Räddningstjänsten 

 
 Tekniska förvaltningen 
 
 Tekniska förvaltningen 

 

Utvärdering säkerhetsmål 3 B 

Preliminära siffror på skadegörelse/stöld ser ut att sjunka från föregående år. Hittills för 
2012 har kommunen kostnader på 298 000kr jämfört med 620 000kr för 2011. Kostnader 
för skadegörelse och klotter minskar jämfört med året innan. Att den totala sänkningen på 
drygt 300 000kr beror mycket på att kommunen inte råkat ut för några anlagda bränder 
mot kommunal egendom. 
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Utvärdering aktiviteter 3 B 

1. Skateboard rampen på Stureskolan har flyttats för att minska glaskross. 
 

2. Vattenskador har skett vid 5 tillfällen under 2012 till en kostnad av 110 000kr. Dyrast 
blev det på Stureskolan för 57 000kr. 

 
3. Informationsträffar har gått ut till alla elever i årskurs 6 och 8 när det gäller alkohol, 

rökning, andra droger, hot på nätet och skadegörelse. Det sker för årskurs 8 vecka 4 
och för årskurs 6 vecka 42 varje år. Informationen sker i samverkan mellan polisen, 
säkerhetssamordnare och social förvaltningen. Informationen har även gått ut till 
föräldrarna för samma åldersgrupper. Under nästa år kommer föräldrarna enbart till 
årskurs 6 att få informationen. Anledningen är att väldigt få föräldrar kommit till 
kvällsträffarna för årskurs 8 eleverna. 
 
Björknäsgymnasiet för årskurs ett fick information om anlagd brand/skadegörelse i 
början på höstterminen, det är ett återkommande årlig information från polisen och 
säkerhetssamordnare. 

 
4. Projektet med kameraövervakning vid Björknäsgymnasiet har utvärderats under 2009. 

Utvärderingen har påvisat stor förebyggande effekt mot tillgrepp och skadegörelse och 
har därför permanentas. Ingen utbyggnad av kameraövervakning mot kommunal 
egendom har skett under året. 
 

5. Befintlig belysning i utsatta miljöer kring de kommunala fastigheterna har under 2012 
underhållits och reparerats. Belysningen vid Hedens skola, Perbackens förskola och 
Fagernäs förskola har kompletterats. På Björkdungens- och Trångfors förskola; 
Kvistvägen och Mellangården pågår prov av LED-belysning. För 2013 finns planer på 
ytterliggare byten med anledning av den urfasning som sker av olika ljuskällor.  

 
3C Säkerhetsmål storolycka (kommunala) allmänna byggnader 
Avgränsat enligt handlingsprogrammet 
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4A Säkerhetsmål drunkningsolycka 
Kommunen skall aktivt arbeta på alla fronter för att sänka antalet drunkningsolyckor. Nationellt 
omkom 103 personer under 2007 varav 8 i Norrbotten. Av de 8 omkomna skedde 1 av dessa i 
Bodens kommun. Drunkningstillbuden ökar i antal med bättre sommarväder, som exempelvis 
under sommaren 2006 då 135 personer omkom.  
4A Aktiviteter drunkningsolycka Ansvar 
1. Vid drunkningsolycka där den leder till dödsfall eller allvarlig 

personskada skall en fördjupad olycksfallsutredning göras av 
olycksorsaker samt av räddningsinsatsen. 

2. Kommunen skall bedriva sim- och livräddningsundervisning så 
att alla elever i den kommunala skolan skall ha god vattenvana, 
vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på 
rygg och hantera nödsituationer vid vatten vid utgången av år 5 i 
grundskolan. Vid utgången av år 9 skall eleverna praktiskt kunna 
hantera nödsituationer i och vid vatten samt ha kunskaper i 
livräddande första hjälp. 

3. Alla elever i den kommunala skolans årskurs 9 skall årligen ges 
möjlighet att delta i en föreläsning, som skall handla om 
köldskador, isars bärighet samt att erhålla en allmän kännedom 
om vad som händer om man vintertid hamnar i iskallt vatten. 
Föreläsningen skall ges i början av vårterminen. 

4. Alla kommunala badplatser och kajer/bryggor förses med 
utrustning så att livräddande insatser kan möjliggöras. 

5. Kontroll av utrustningens skick skall ske regelbundet, minst varje 
vår och i övrigt enligt Svenska Livräddningssällskapets 
rekommendationer. 

6. Utbildad badvakt skall finnas vid familjebadet NordPoolen. 
Utbildningen av dessa vakter ansvarar NordPoolen för i ett internt 
utbildningsprogram. Kommunen verkar även för att utbilda 
badvakter till bemannade privata anläggningar. 

7. Kommunen skall tillhandahålla flytvästdepå till uthyrning. 
8. Centrala stadsdelarna förses med livbojar utmed gångstråken och 

på andra platser som bedöms vara riskfyllda för drunkning. 

 Räddningstjänsten 
 
 
 Barn- och 

utbildningsförv. 
 
 
 
 
 
 Barn- och 

utbildningsförv. 
 
 
 
 Kultur- och 

fritidsförvaltningen 
 Kultur- och 

fritidsförvaltningen 
 
 Kultur- och fritidsförv. 
 
 
 
 Kultur- och fritidsförv. 
 Tekniska förvaltningen 
 

 

Utvärdering säkerhetsmål 4 A 

Drunkningsolyckorna ligger ungefär på samma nivå 2012 som året innan. 97 personer 
omkom under 2012, året innan omkom 95 personer. Det är fjärde året i följd under 100 
omkomna. I Boden omkom ingen person i drunkningsolycka under året. 
Räddningstjänsten åkte endast på ett drunkningstillbud under året. 
 
Svenska Livräddningssällskapet har som mål att antalet drunknade ska vara under 100, 
samt att inga barn ska omkomma. Tyvärr omkom 7 barn/ungdomar under 19 år. Av det 
totala antalet omkomna under 2012 var 87 % män och flest är i åldersgruppen + 70år. 
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Utvärdering aktiviteter 4 A 

1. Ingen händelse har utretts under 2012. 
 

2. Nordpoolen bedriver simundervisning på uppdrag av Utbildningsförvaltningen från åk 
1-9 från HT08 med inriktningen att fylla kraven i läroplanen, det har skett enligt plan 
för 2012. En uppskattning från Utbildningsförvaltningen är att 97-98 % klarar uppsatta 
mål från läroplanen. 
Under VT12 arrangerades isvaksbad för åk 9 samt vissa klasser från 
Björknäsgymnasiet, totalt genomförde 188 elever isvaksbad under vårterminen 2012.  
 

3. Föreläsning om köldskador, isars bärighet och allmän kännedom har genomförts för 
elever på Sandenskolan, Korpenskolan och Brönjaskolan under 2012. 
 

4. Bryggor som upprätthålls av kultur- och fritidsförvaltningen har skyltning samt 
utrustning för livräddande insatser. 
 

5. I kommunen finns 17 allmänna badplatser i vilken kommunen ansvara för Aldersjön. 
Alla övriga badplatser sköts och ansvaret är hos föreningar. Kontroll av alla allmänna 
badplatser i kommunen är genomförd under sommaren 2012, Vid besöken 
framkommer det att flera badplatser har brister i säkerheten. Det finns bryggor utlagda, 
där man inte har en kontroll av vad som kan finnas under vattnet. Det är endast en 
badplats av alla föreningar som uppfyller tillsynen enligt Lagen om skydd mot 
olyckor. Samverkan med räddningstjänsten pågår i syfte att genomföra tillsyner under 
sommaren 2013. 
 

6. All personal på Nordpoolen är utbildade i minst HLR (barn, basal samt D- HLR) samt 
första hjälpen, samarbete med Skicamp sker årligen vad gäller utbildning av deras 
personal 
 

7. Flytväst depå finns på Skicamp och utlåning sker därifrån, västarna tillhör kommunen 
och kompletteras av Kultur- fritidsförvaltningen. Översyn av flytvästarna kommer att 
ske inför säsongen 2013, information kommer att läggas ut på boden.se samt skicamps 
hemsida. 
 

8. 21 livbojar är utplacerade enligt giskartan, ansvaret för tillsynen är på 
parkavdelningen, kostnader för att skötseln under året blev 31 150kr i rondering och 
underhållskostnad. 
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4B Säkerhetsmål höga flöden 
Våren 2008 inträffade höga flöden inne i Bodens tätort. Det finns flera orsaker till detta med 
framförallt hade det med den häftiga snösmältningen att göra. Utvärdering pågår för att minimera 
risken för ett återkommande scenario. 1993 förekom översvämningar i Luleälven där 
vattennivåerna var de högsta på ett halvt sekel. Enligt klimat och sårbarhetsutredningen kommer 
hundraårsflöden att inträffa mer ofta och detta får så konsekvenser för länets vattendrag generellt 
men i synnerhet för det reglerade vattendragen. Målet för kommunen är att klart reglera 
detaljplaneringen efter denna framtida risk. 
 
Bodens kommun har gjort bedömningen att sannolikheten för att bebyggelse skall vattenskadas av 
höga flöden inte får överstiga 25 % under en hundraårsperiod. Detta medför att 500-årsflödets nivå 
blir avgörande för var bebyggelse får placeras. 
4B Aktiviteter höga flöden Ansvar 
1. Kommunen skall i den fysiska planeringen säkerställa att risker 

för 500-årsflöden beaktas i samband med detaljplanering, 
bygglov och miljötillstånd. 

2. Under mandatperioden skall viktiga objekt identifieras för ett 
scenario gällande 500-årsflödet för att om möjligt ta fram ett 
underlag gällande dessa objekt för ett 100-årsflöde. 

 Samhällsbyggnadskont. 
 
 
 Samhällsbyggnadskont. 
 

 

Utvärdering säkerhetsmål 4 B 

Utvärderas under aktiviteterna 

Utvärdering aktiviteter 4 B 

1. 500-årsflöden för Luleälven finns framtagna och beaktas vid bygglov och nya 
detaljplaner. Bla används flödesuppgifterna vid den nya detaljplanen intill golfbanan 
på Sävastön 
 
För att bevilja bygglov utan källare vid våra sjöar i tätorten har beslut om nivåer tagits 
av miljö- och byggnämnden under året. Nivån enligt höjdsystemet RH 2000 är satt till 
9,60m.ö.h över havet. Sjöarna som berörs av beslutet är Buddbyträsket, Bodträsket, 
Svartbyträsket, Lillavan, Nedre Avan, Storavan, Bodån och vattendragen mellan 
ovanstående sjöar. 
 

2. Inte påbörjat under 2012 
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4C Säkerhetsmål ras och skred 
Dåvarande Räddningsverket utförde år 1998-99 en översiktlig skredriskinventering längs åar och 
älvar i Bodens kommun. Kommunen har därefter utfört ett flertal detaljerade utredningar idag 
Myndigheten för Samhällsskydd och Bevakning (MSB)av utpekade riskområden. 
 
Kommunen skall arbeta aktivt för att förhindra att ras och skred skall inträffa i bebyggda områden 
längs våra vattendrag. 
4C Aktiviteter ras och skred Ansvar 
1. Kommunen skall i den fysiska planeringen säkerställa att risker 

för ras- och skred beaktas i samband med detaljplanering, 
bygglov och miljötillstånd. 

2. Under 2009 skall kommunen upprätta ett kontrollprogram för 
utpekade bebyggda ras och skredområden. 

3. Under mandatperioden skall kommunen informera 
fastighetsägare i rasriskområden om varningstecken och faktorer 
som är kopplade till ras och skred. 

4. Under mandatperioden skall kommunen ansöka om statsbidrag 
till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett område där 
permanenta bostadshus ligger inom ett ras och skredområde. 

 Samhällsbyggnadskont. 
 
 
 Samhällsbyggnadskont./

Räddningstjänsten 
 

 Samhällsbyggnadskont. 
 
 
 Samhällsbyggnadskont. 
 

 

Utvärdering säkerhetsmål 4 C 

Utvärderas under aktiviteterna 

Utvärdering aktiviteter 4 C 

1. Risken för ras och skred beaktas vid bygglov, nya detaljplaner och miljötillstånd. Inget 
nytt område (där det bedömdes föreligga risk för ras och skred utifrån gällande 
planeringsunderlag och översiktlig bedömning) har detaljstuderats under året. Här bör 
vi kanske också lägga vikt vid översiktsplanering och dess betydelse för framtida 
planering av bebyggelse 
 

2. Kontrollprogrammet påbörjades 2009. Under 2012 har inte något nytt område 
detaljstuderats. Prioritering av områden som bör detaljstuderas är framtagna och 
uppdaterade 2012. Området som har högst prioritet är Degerbäcken och Vittjärv. 
 

3. Under 2012 togs det fram fastighetsägare som äger byggnader inom rasriskområden 
och till dessa skickades information om risker för ras- och skred samt vilket ansvar 
fastighetsägaren har för att inte öka risken. 
 

4. En åtgärd mot ras och skred i en del av slänten mot älven i Bodsvedjan har 
genomförts. En stödbank med erosionsskydd har anlagts för att säkerställa tre 
bostadshus som legat inom bedömt rasriskområde. Åtgärden har genomförts med 
bidrag från MSB. 



 

38 
 

 

KRISBEREDSKAPSARBETET 
 

Risk- och sårbarhetsanalys 

En ny risk- och sårbarhetsanalys RSA har tagits fram under hösten, den tar upp 
kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser samt vilken sårbarhet kommunen 
har. RSA togs i kommunfullmäktige 2011-10-03 och utifrån denna ska nämnd/styrelse 
besluta under våren 2012 om sina lokala beredskapsplaner som ska bygga på gjord RSA. 

Sårbarheter enligt RSA 

Transporter 

 Saknas avtal som reglerar vilket stöd upphandlade enheter ska stödja kommun vid 
en extraordinär händelse, 

 Saknas en uppgjord plan på att distribuera bränsle till alla kommunens 
reservkraftsaggregat vid elavbrott, 

 Saknas ett heltäckande kommunikationssystem med stödjande entreprenörer när 
telefoni störs ut, 

 Saknas redundans för att ta fram biogas/naturgas vid elavbrott, vilket krävs för att 
kunna köra våra lokalbussar, 

 Resursbrist gällande fordon vid utrymning vid dammbrott, 

Information 

 Saknas utrymningsinformation till medborgarna i händelse av dammbrott, 

Samverkan 

 Brister i samhället inom näringslivet på att upprätthålla försäljning av livsmedel, 
medicin, bränsle etc. vid elavbrott, 

 Saknas ett heltäckande varningssystem efter hela älven i händelse av dammbrott, 

 Brist på kompetent personal inom samhällsviktiga funktioner i händelse av 
pandemi, 
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Krisledning 

 Brister i uppbyggnad och funktionskontroll när kommunen måste flytta 
ledningscentralen till Gunnarsbyns matsal i händelse av ett större dammbrott, 

Åtgärder som minskat sårbarheten under året 

 En broschyr är framtagen som beskriver hur medborgarna larmas och ska utrymma 
i händelse av dammbrott. Broschyren är utskickad till samtliga hushåll inom 
kommunen och ligger på kommunens hemsida. En engelsk version är under 
framtagande. 

Extra ordinära händelse planer 

Varje förvaltning/bolag ska skapa planer mot extraordinära händelser enligt beslutad risk- 
och sårbarhetsanalys av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har antagit 
krisberedskapsplanerna för perioden 2012-2014.  
Kommunens krisorganisation ser ut som nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krisledningsnämnden är den nämnd som avgör om händelsen ska betecknas som en 
extraordinär händelse och därmed politiskt styra över de olika nämnderna i kommunen. 
Krisledningsnämnden ska endast vara aktiv under den tid som krisen pågår och så snart 
det är möjligt lämna över ansvaret till ordinarie nämnd när så bedöms som möjligt. 
 
Igångsättandet av krisorganisationen görs via Inre Befäl på SOS alarm som får larmet om 
händelsen via SOS eller internt i kommunen t.ex. från en förvaltning/bolag. Alltså kan en 

Krisledningsnämnd 

Centrala 
Krisledningsgruppen 

Inre Befäl på  
SOS alarm 

Samverkansgrupp 
vid kris 

Posom-gruppen 
 

Frivillig resursgr/ 
organisationer 

Externa resurser 
 

Förvaltning/bolagschefer deltar i 
staben beroende på händelse 
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förvaltning/bolag initiera en händelse och Inre Befäl larmar centrala krisledningsgruppen 
(CKL) som består av kommunchef, räddningschef, informationschef och 
säkerhetssamordnaren.  
 
Kommunchefen eller dess ersättare aktiverar en samverkansgrupp vid kriser beroende på 
händelse. Samverkansgruppen består av förvaltningschefer, bolagschefer, externa resurser, 
posom ansvarig samt frivilliga resursgrupps ansvarig. Samverkansgruppen vid kris samlas 
i kommunstyrelsens sammanträdesrum på Stadshuset A-huset plan 2. 
 

Vattengruppen 

Vattengrupp i kommunen har tagit fram beredskapsplaner för dricksvatten händelser. 
Planerna ingår under tekniska förvaltningens lokala beredskapsplaner. Gruppen består av 
tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och säkerhetssamordnaren. 
 
Handlingsplaner för scenario vattenläcka är färdigställda, under våren påbörjas planerna 
mot sabotage/skadegörelse.  
 
Vattengruppen ingår i projektet kritiska beroende vid dricksvattenförsörjning som 
Länsstyrelsen driver och har upphandlat. Kommunen deltog via vattengruppen två dagar 
där kartlades dricksvattenproduktion och distribution. Nästa steg under 2013 är att titta på 
åtgärderna för att säkra produktion och distribution. 
 

Utdrag ur rapport från Frivilliga Resursgruppen 

Under året 2012 har FRG Boden avslutat ytterligare en utbildning med nya deltagare till 
vår grupp. En ny FRG ansvarig Sören Lövkvist har utbildats av Civilförsvarsförbundet 
som med sin erfarenhet och kompetens ger gruppen ytterligare styrka. 
 
Boden Kommuns ledning (på förvaltningsnivå) har under hösten fått öva sina roller i 
övningen ”Severin.” Med hjälp av några från FRG som spelade aktörer, som ringde in 
olika viktiga samhällsfunktioner som inte fungerade om vi hade sjuk smitta i vattnet. Fick 
både vi inom gruppen och Bodens kommun öva på ett bra och realistiskt sätt. 
 
Under våren hände det ett antal bränder inom några av flykting förläggningarna i Boden, 
personal hade då problem att nå ut till de drabbade.  FRG fick i uppdrag att se om vi kunde 
utbilda ytterliga några FRG representanter som är nysvenska och kan många språk. I 
samverkan med lärcentra och Migrationsverket hittade vi 4 stycken män som hade 
intressen att utbilda sig och ingå i vår styrka. 
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Övningar 

Kommunen genomförde övning Severin den 23 oktober. Där deltog Centrala 
krisledningsgruppen samt förvaltningarna och bolagens krisledningar. Scenariot var 
vattensmitta och ställde krav på central ledning. Övningen utvärderades av 
säkerhetschefen Lars-Åke Wallin från Östersund, som även bidrog med ett seminarium 
hur Östersund hanterade sin smitta under 2010. Även upplysningscentralens arbete 
utvärderades av informationschefen Roger Jönsson Luleå kommun. Externa deltagare 
under övningen var Länsstyrelsen, Landstinget och Försvarsmakten. 
 
Utvärderingarna har föranlett att samarbetet mellan Centrala krisledningsgruppen och 
Upplysningscentralen ska förändras, samt att CKL ska larmöva i februari 2013 och 
diskutera hur CKL ska formera sig när den träder i funktion. 
 

Stadshuset kommunal krisledningsplats vid kriser 

Under 2008 färdigställdes stadshuset till att vara kommunal ledningsplats. Stationär 
reservkraft har installerats, datahallen har flyttats till källaren med alla skyddsåtgärder som 
krävs. UPS kraft har installerats för alla servrar som gör att de inte skadas vid 
strömavbrott. Räddningstjänsten lokaler är idag reservplats vid kriser där en luftlänk 
förbinder stadshuset med räddningstjänsten för att säkra datatrafik och telefoni. 
 
Vid dammbrott som föranleder att hela tätorten måste utrymmas flyttar kommunal ledning 
till Gunnarsbyns skola som iordningsställs till krisledningscentral. I Länsstyrelsens 
projektarbete för regional samverkan vid planer för att hantera ett dammbrott pågår en 
utredning om gemensam ledningsplats. Därför kan Gunnarsbyns skola ersättas av andra 
alternativ i framtiden. 

Händelser 2012 

2012 var ett lugnt år, där inga extraordinära händelser inträffade. Små störningar hade 
kommunen i samband med höga vattenflöden speciellt på hösten. 
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Bilaga 1 

Årsuppfölning av kommunernas krisberedskap enligt lag (2006:544) 

Bakgrund 

I den överenskommelse mellan staten och Svenska kommunförbundet, numera Sveriges 
Kommuner och Lansting, om kommuners uppgifter i samhällets krishanteringssystem som 
ligger till grund för lagen, finns en av parterna framtagna målbild. 
 
Syftet är att ge kommunerna en tydligare inriktning för sitt krisberedskapsarbete än vad 
som står i lagen. Genom att mäta genomförda åtgärder mot de uppsatta målen ska 
kommunen få stöd i sin egen uppföljning av vilka resultat genomförda åtgärder fått. 

Målbilden består av fyra delmål (D) kunskap, planering, förmåga och geografiskt 
områdesansvar. 

Bodens kommuns årsuppföjning för 2012 

D1 - Kunskap 

Delmål: Kommunen har god kunskap och risker och sårbarhet so kan påverka 
kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats. 

Helt uppnått enligt nedan kriterier 

 Risk och sårbarhetsanalys (RSA) har gjorts för de verksamheter som 
kommunen har bedömt alltid måste kunna upprätthållas 

 Alla ansvariga för verksamheter som alltid måste kunna upprätthållas har 
god kunskap om sårbarheten i den egna verksamheten och om 
konsekvenserna av en allvarlig störning 

 Kommunen har tagit beslut om hur det fortlöpande RSA arbetet skall 
bedrivas 

D2 – Planering 

Delmål: Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller 
minskas samt en planering för hur kommunen ska hantera konsekvenserna av en 
extraordinär händelse. 

Helt uppnått enligt nedan kriterier 

 Resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA) används i berörda 
nämnders, bolags och kommunalförbunds verksamhetsplanering i syfte att 
minska sårbarheten i verksamheten 



 

43 
 

 

 Kommunfullmäktige har fastställt en plan (enligt lagen 2006:544, 2 kap. 1 
§) för hantering av extraordinära händelser 

 De verksamheter som alltid måste kunna upprätthållas har aktuella planer 
för hantering av extraordinära händelser 

 

D3 – Förmåga 

Delmål: Kommunen har en god förmåga att hantera en extraordinär händelse, det vill säga 
att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de verksamheter som kommunen 
har bedömt alltid måste kunna upprätthållas, ge invånare och media tillräcklig och korrekt 
information om händelsen. 

Helt uppnått enligt nedan kriterier 

 Kommunens krisledning (förtroendevalda och personal) samt 
förvaltningsledning för de verksamheter som alltid måste kunna 
upprätthållas har utbildats och övats under den senaste tvåårsperioden. 

 Kommunen har beredskap (organisation, personal, övriga resurser) för 
information till invånare och den egna personalen vid en extraordinär 
händelse. 

 Kommunen har en plan för fortlöpande utbildning och övning av 
kommunledning och berörda förvaltningar 

 Kommunen har vidtagit åtgärder som säkerställer ledningsförmåga genom 
tekniska förstärkningsåtgärder av ledningsplats med reservkraft, avbrottsfri 
strömförsörjning, skalskydd och ökad kommunikationssäkerhet (tele, data) 

 

D4 – Geografiskt områdesansvar 

Delmål: Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarheter och förberedelser för 
krishantering inom kommunens geografiska område. Kommunen verkar för samordning 
av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer 
inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms 
lämpligt samordna kontakterna med t.ex. länsstyrelsen, centrala myndigheter och 
kommuner. 

Helt uppnått enligt nedan kriterier 

 Krishanteringsråd eller motsvarande finns och möts regelbundet. (Med 
”motsvarande” avses någon organiserad form där kommunen träffar t.ex. 
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myndigheter, organisationer, och trossamfund för samverkan och 
samarbete i krishanteringsfrågor) 

 Kommunen har rutiner för samordning med andra aktörer ska gå till vid 
extraordinär händelse 

 Kommunen kan lämna samlad information till länsstyrelsen om läget i 
kommunen i fråga om risker och sårbarhet och de lokala krisaktörernas 
förberedelser för en extraordinär händelse. 
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Uppföljning av statliga ersättningar 

En statlig ersättning utgår för kommunernas uppgifter enligt lagen (2006:544). 
Ersättningen fördelas i enlighet med de finansieringsprinciper som framgår av den s.k. 
”kommunöverenskommelsen”. 

Bodens kommuns ersättning 2012 enligt nedan 

Beräkning 

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (prop. 2005/06:133) består av 5 delar: 

a) Ersättning för kvarstående uppgifter avseende 
höjd beredskap 

b) Grundbelopp för att hålla en funktion med 
erforderlig kompetens för samordning av 
kommunens uppgifter i krishanteringssystemet 

c) Verksamhetsersättning 

d) Tillägg (gäller Stockholm, Göteborg och Malmö 
och vissa kommuner i anslutning till dessa) 

e) Startbidrag 

Så här har vi räknat ut de olika delarna för er kommun: 

 Belopp Beräkningsgrund 

a) 55 847 Kommun med högst 80 000 invånare 

b) 279 235 Kommun med högst 80 000 invånare 

c) 352 050 Antal invånare (27420) * 11,40 

d) 0  

e) 86 368 Antal invånare (27420) * 2,80 

Summa 773 500 

 

 

Fördelning av medlen under 2012 som redovisats till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. . Totala beloppet för 2012 blev 773 500kr fördelat enligt nedan: 

 Höjd beredskap, utomhusalarmering,  
förrådshantering   55 500kr 

 Personalkostnader för samordningen av 
lagstiftningsarbetet   280 000kr 

 Framtagande av risk- och sårbarhetsanalysen 
Krissamverkans möten, kurser, övning 
och utbildning   438 000kr 

 



    
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen, Tommy Lindvall, 
Säkerhetssamordnare 

961 86 Boden 


