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Utgångspunkter
Prop.2002/03:119 – politiska utgångspunkter - LSO

”Det måste bli färre som dör, färre 
som skadas och mindre som 
förstörs.” 

1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall 
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till 
följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

LSO 3 kap Kommunens skyldigheter

”Lagen kommer att förbättra möjligheterna 
för enskilda, kommuner och statliga 
myndigheter att minska antalet olyckor 
och konsekvenserna av dem.”



Sammanvägning –
trygghet och säkerhet
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Bakgrundsfakta 
Folkmängd 31 december 2014

Kommunen Länet Riket
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

9 037 9 398 121 006 122 055 4 875 115 4 872 240

Källa:  SCB, Befolkningsstatistik (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata) Fotnot: Andelen är beräknad på den totala folkmängden 
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Fysisk aktivitet
Stillasittande fritid 2011-2014

Kvinnor Män

Kommunen 16 15
Länet 15 15
Riket 13 14

Andel med stillastittande fritid 
Hitta mer information på länken:

Källa:  Folkhälsomyndigheten

http://www.folkhalsomyndigheten.se

  
 Dödlighet hjärt- och kärlsjukdomar 2009-2013

     
    Kvinnor Män

Kommunen 19,5 29,9
Länet 15,9 28,2
Riket 12,8 23,6

    Antal döda/10 000 inv (medelfolkm., 15+ år). Standardiserde tal
   Källa:  Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret

(Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata)



Nyckeln till framgång



Samhälle med 
behov av effektiv 
olyckshantering.

Lag om skydd mot 
olyckor

Organisation med 
förmåga att 

effektivt hantera 
olyckor.

Förbundsordning och 
handlingsprogram.

Medarbetare med 
kompetens att 

effektivt hantera 
olyckor.

Anställningsavtal, 
kollektivavtal.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den yttre ramen som sedan ger oss förutsättningarna inom vår organisationGränssnitt och ramar



”Vi leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle,
där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade 
händelser samt får professionell hjälp när behov finns!”



 

• Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen ska bidra till att barn och 
ungdomar får ökad tillit till samhället och inte hamnar i utanförskap, 
vilket tros leda till minskat antal olyckor i samhället. 

 

- Under mandatperioden ska räddningstjänsten möta ungdomar på befintliga arenor 
och där så behövs bidra till skapandet av nya arenor. 
 

- Räddningstjänsten ska sträva efter att ses som en naturlig resurs i kommunens 
arbete med ungdomar. 



 

• Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ska vid olyckor vara väl 
förberedda, lära av erfarenheter samt tillämpa ett empatiskt synsätt. 

 

- Under mandatperioden ska övningsverksamheten och därmed den operativa 
förmågan kvalitetssäkras genom att ett systematiskt arbetssätt införs. 

 

- Under mandatperioden ska räddningstjänsten vara synliga i samband med olika 
evenemang för att sprida kunskap om vår förmåga att utföra räddningsinsats och 
om olycksförebyggande åtgärder. 

 

- Under mandatperioden ska räddningstjänsten vara en aktiv aktör på sociala medier. 



 

• Medborgarnas förmåga att förebygga bränder ska öka genom att 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen sprider kunskap med hjälp 
av kompetenta medarbetare som finns närvarande ute i samhället. 

 

- Under mandatperioden ska alla anställda inom kommunkoncernen erhålla 
brandförebyggande utbildning.  
 

- Under mandatperioden ska skolungdomar i grundskolan erhålla kontinuerlig 
brandförebyggande utbildning. 
 

- Under mandatperioden ska projekt drivas som syftar till att höja brandskyddet hos 
hemmaboende äldre. 
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