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Inledning
Kommunen har ett säkerhetsansvar, dels i bedrivandet av den egna verksamheten, dels i samordningen av arbetet med skydd och säkerhet inom det geografiska området Hylte kommun.
Säkerhetsområdet styrs av en samling lagstiftningar, försäkringskrav och kommunens egna
ambitioner.
Kommunfullmäktige har antagit ”Policy för säkerhetsarbete i Hylte kommun”. Tillämpningen
sker med stöd av ”Riktlinjer för säkerhetsarbete i Hylte kommun” som är antagna av kommunstyrelsen som även har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet.
En säkerhetsgrupp som träffas en gång i månaden samordnar kommunens övergripande
säkerhetsarbete. Gruppen består av en säkerhetshandläggare från varje kontor, bostadsstiftelsen
Hyltebostäder och personal från räddningstjänsten. Kommunens säkerhetssamordnare är
sammankallande i säkerhetsgruppen.
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Internt skydd
Det interna skyddet omfattar personsäkerhet, tekniskt säkerhetsskydd, inbrottsskydd, brandskydd,
skaderapportering samt utbildning och information. Arbetet med det interna skyddet är av stor
betydelse för försäkringskostnadernas utveckling. Försäkringsbolagen är alltmer uppmärksamma
på de insatser som kommunerna gör för att eliminera eller reducera risker.
Arbetet med att införa skaderapportering startade 2008. Alla brott anmäls till Polisen.
Kommunens säkerhetssamordnare handlägger alla inkomna skaderapporter och överlämnar till
nämndsekreterare för diarieföring och till kommunens försäkringsförmedlare som sammanställer
skadestatistik.
Skadestatistik år 2021
Skadestatistiken som säkerhetsgruppen presenterar baseras på händelser som har rapporterats in
av utnämnda säkerhetsombud i kommunala verksamheter, där de även fått ange uppskattade
kostnader utifrån en framtagen mall. Detta arbetssätt riskerar ett glapp mellan statistiken och
verkligheten, där kostnaderna kan bli fel och den mänskliga faktorn är en faktor som spelar in.
För verksamhetsåret 2022 kommer vi att ta fram ett nytt arbetssätt för att dokumentera och
rapportera skador. Detta för att få en bild som stämmer bättre överens med verkligheten.
Under året har:
- 59 händelser rapporterats till kommunens försäkringsförmedlare för registrering.
- Skadekostnaden uppgår till 659 918 kr.
- Tre kvartalsbrev med riskhanteringsinformation utformats och överlämnats till
säkerhetshandläggare och säkerhetsombud
- Möten med säkerhetshandläggare och ombud skett mestadels digitalt
- Trygghetsvandringar blivit inställda p.g.a. coronapandemin.
Skadekostnaden år 2021 uppgår till 659 918 kr och är en ökning med 47 % jämfört med 2020 då
de slutade på 448 392 kr. Antalsmässigt har vi dock 25 st färre anmälningar år 2021 (59 st)
jämfört med 2020 (84 st). Den enskilt dyraste skadan 2021 är inbrottet på Kompetenscentrum
som rapporterats till 161 000 kr. Därefter följer fyra händelser gällande skadegörelse på Torups
skola. Det är både skadegörelse och glaskross. Torups skola har år 2021 en skadekostnad på 318
650 kr.
Den sorts skadegörelse som är dyrast i kommunen år 2021 är glas: 330 050 kr. Därefter följer
inbrott: 194 850 kr.
Tittar vi på de fem dyraste skadorna år 2020 resp. 2021 kan vi konstatera att skadekostnaden ökat
mellan år 2020 och 2021. År 2020 kostade de fem dyraste skadorna: 195 920 kr. År 2021 kostade
de fem dyraste skadorna: 421 000 kr.
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Skydd mot olyckor - Räddningstjänst
Arbetet med skydd mot olyckor ska leda till ökad trygghet och säkerhet i kommunen och är en
direkt följd av krav i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunen har ett ansvar dels för
sin egen verksamhet men även för att samordna arbetet med skydd mot olyckor inom det
geografiska området Hylte kommun. Detta ska ske genom att medvetandegöra risker och hot,
förebygga olyckors uppkomst och begränsa skadorna vid inträffade olyckor.
Räddningsinsats
Med räddningstjänst avses i lag om skydd mot olyckor de räddningsinsatser som kommunen eller
staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa
skador på människor, egendom eller miljö. Hylte kommuns räddningstjänst består av 5
heltidsanställda insatsledare samt en station med deltidsstyrka i Hyltebruk och en deltidsstyrka
vid stationen i Unnaryd.
Lagen fastställer att kommunen behöver en bred förmåga för att hantera alla förekommande
händelser. Den samlade förmågan kan inte alltid upprätthållas av kommunen själv, utan uppnås
genom samverkan med andra kommuner, myndigheter och organisationer.
Exempel på händelser då en räddningsstyrka larmas för räddningsinsats kan vara bränder,
trafikolyckor och automatiska brandlarm men räddningstjänsten hjälper även till vid andra
nödlägen, t ex sjukvårdsinsatser vid IVPA-larm (i väntan på ambulans) samt vid störningar i
infrastrukturen.
Under året har Räddningstjänsten deltagit i följande utbildningar/informationstillfällen:



T-olycka med alternativa bränslen
Skogsbrand

Under året har Räddningstjänsten deltagit i följande grupper som ingår i Räddsam Halland:








Räddningschefsgruppen
Olycksförebyggande gruppen
Externutbildningsgruppen
Insatsförberedande gruppen
Utbildningsgruppen Halland
Kvalitetsgrupp med SOS Alarm
Blåljussamverkan operativt

Brandskydd
Genom att genomföra tillsyn kontrollerar kommunen om företag, verksamheter och den enskilde
lever upp till de krav som ställs på dem i gällande lag, förordning och föreskrift.
Räddningstjänsten handlägger exempelvis kommunens sotningsärenden, och i dagsläget finns det
i kommunen finns det totalt 906 medgivande om egen sotning.
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I Hylte kommun genomför räddningstjänsten tillsyn inom ramen för lag (2003:778) om skydd
mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har
även tillståndsansvar över lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Arbetet med tillsyn
samordnas i möjligaste mån. En tillsynsplan har tagits fram som reglerar tillsyn av lokaler och
verksamheter.
Under året har följande genomförts:






uppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
uppföljning av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
8 tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
15 tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utfärdats
28 remisser och utlåtanden besvarats

Under året har externutbildningar/informationstillfällen genomförts för:








460 skolelever i brandkunskapsutbildning
18 personer i industribrandgrupp
98 personer i brandkunskap för allmänheten
54 personer i arbetsplatsutbildningar
500 personer i utrymningsövningar
40 personer i HLR-utbildning
200 personer i bussutrymning
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Krisberedskap
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap reglerar kommuners och regioners organisation och befogenheter vid extraordinära
händelser i fredstid. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten
i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga för civilt försvar.

Krisberedskap
Under 2021 har arbetet med krisberedskap och civilt försvar fått följa och anpassa sig efter
coronapandemins utveckling. Det har gått bra att göra digitala anpassningar när smittläget krävt
det, men den övergripande krisledningsövningen som var planerad i slutet av november fick
dessvärre ställas in eftersom det är svårt att genomföra den typen av aktivitet digitalt.
Säkerhetsgruppens har under 2021 haft 10 möten och mellan mötena har säkerhetshandläggarna
exempelvis arbetat med att ta fram deltagare till utbildningar, reviderat kontorsvisa riktlinjer vid
kriser och extra ordinära händelser och på olika sätt stärkt sitt kontors krisberedskapsförmåga.
POSOM-gruppen har under året arbetat med att utöka sin organisation och tillgodoser nu även
Hylte kommun som organisation med internt krisstöd. Detta om en händelse drabbar våra
medarbetare på något sätt. Vi har även samverkat med POSOM i Halland och Region Halland
PKL-grupp och anordnade under våren en gemensam utbildningsdag där vi lärde oss mer om
psykologisk första hjälpen och att stötta någon som befinner sig i en svår situation.
Under året har vi även medverkat vid ”Kärnkraftsövning Falken” vilket har varit övningar som
Länsstyrelsen aggangerat inför de förändringar vi står inför där kommunen blir en del av länets
kärnenergiberedskap.
Utbildningar:
Vi även haft möjlighet att genomföra tre digitala stabsmetodikutbildningar:
- Krisledningsnämnden
- Grundläggande utbildning i stabsmetodik
- Kommunens ledningsgrupp om hur man på bästa sätt använder en stab.
Utöver det har vi utbildat deltagare i chef- och lärarprogrammet i krisberedskap och civilt försvar.
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Civilt försvar
Arbetet med civilt försvar genomförs utifrån ”Överenskommelse om kommunernas arbete med
civilt försvar 2018–2022” som tecknats mellan SKR och MSB. I den framgår att kommunen
under perioden ska genomföra kompetenshöjning gällande total försvaret, stärka sitt
säkerhetsskydd samt börja arbeta med krigsorganisation och krigsplacering.
Arbetet med civilt försvar pågår och under 2021 har räddningstjänsten skapat förutsättningar för
att ta emot systemet ”SIGNE” för kryptografiska funktioner. Systemet levererades i slutet av
2021 och kommunen kan med detta ta emot och skicka säkerhetsklassificerad information i
klassen begränsat hemlig.
Under året har vi utbildat kommunens organisation om vårt ansvar i totalförsvaret under de
utbildningstillfällena vi haft med folkvalda och medarbetare och arbetet med krigsorganisation
och krigsplacering har påbörjats.
Under året tog vi även fram en säkerhetsskyddsanalys för Hylte kommun. Analysen ska ligga till
grund till de åtgärder vi behöver vidta för att skydda den verksamhet kommunen bedriver som
räknas som säkerhetskänslig. Analysen ska mynna ut i en plan som vi hoppas kunna ta fram
under 2022.
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Händelser 2021
Internt skydd
I denna sammanställning redovisas de 59 skaderapporter som inkommit till
säkerhetssamordnaren och inrapporterats till kommunens försäkringsmäklare.
Skadetyp

Antal

Kostnad

Glas
Inbrott
Skadegörelse
Brand
Klotter
Stöld
Annan fara

17
6
27
3
3
1
2

333 050 kr
194 850 kr
91 868 kr
15 200 kr
12 300 kr
12 250 kr
400 kr

Totalt

59

659 918 kr

Skydd mot olyckor
Under året inträffade totalt 215 händelser som föranledde räddningsinsats/räddningsuppdrag
i kommunen. Dessa händelser fördelar sig enligt följande:
Händelser

Antal

Trafikolycka
Brand i byggnad
Automatlarm utan brandtillbud
Brand i skog och mark
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Sjukvårdslarm, IVPA
Hjälp till ambulans
Översvämning
Övrigt

38
33
53
9
9
3
12
4
0
49

Hjälp annan kommun
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Extraordinära händelser
Kommunen har inte haft några extraordinära händelser under året. Krisledningsorganisationen
har dock fortsatt varit aktiverad för hantering av coronapandemin. Krisledningsgruppen
sammankallades även under ett tillfälle där SMHI hade ett varningsförslag, röd varning för vind i
kombination med snöfall under 1–2/1 kallat ”Snöoväder Oskar”.
Coronapandemin
I Hylte kommun startade stabsarbetet upp i mars 2020 för att hantera coronapandemin. Samtliga
kontor samt Hyltebostäder har varit involverade i arbetet och en kommunövergripande stab har
varit aktiv sedan uppstarten. Under 2021 fortsatte kommunen att anpassa sin verksamhet utifrån
pandemin och de begränsningar som följde. Krisledningsgruppen beslutade att upplösa staben
under hösten 2021. En arbetsgrupp bestående av f.d. stabschef, f.d. stf stabschef,
säkerhetssamordnare och kriskommunikatör bildades för att sköta delar av arbetet som fortgick
som exempelvis rapportering till Länsstyrelsen.
Snöoväder Oskar
Måndagen den 29 november fick kommunen information om att SMHI föreslog röd varning för
snö i kombination med vind i vårt område för 1–2 december. Länsstyrelsen kallade till
samverkanskonferens samma eftermiddag. Krisledningsgruppen fick därefter ett
informationsmejl från säkerhetssamordnaren med information om kommande händelse samt
kallades in till möte kl. 13.00 på tisdagen 30 november. Under kvällen ändrades varningen och
gick från röd till orange varning.
KRLG tog vid mötet på tisdagen beslut att inte kalla in staben utan genomföra förberedande
åtgärder i kommunens olika verksamheter och sedan följa väderutvecklingen.
På onsdagen började snön komma och säkerhetssamordnare och insatsledare deltog på
samverkanskonferenser med Länsstyrelsen ungefär var fjärde timme fram till kl. 22.00. Mejl
skickades kontinuerligt ut från säkerhetssamordnare till KRLG med information om läget.
För Hylte kommun var händelsen relativ lugn. Insatsledaren fick enstaka samtal på natten om
bilar som fastnat i snön, men inga olyckor som styrkan åkte ut på. Det var studiedag dagen efter
vilket var lyckosamt då många andra kommuner behövde ställa in skolskjuts osv.
Omsorgskontoret hade gjort ett bra förberedelsearbete och anpassat verksamheten efter vädret
och klarade natten bra, med enstaka mindre olyckor där de lyckades komma loss själva. På
morgonen fick de assistans av räddningstjänsten att åka ut till några omsorgstagare.
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