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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 samordnar kommunens övergripande säkerhetsarbete. Den består av en
säkerhetshandläggare från varje kontor, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och personal från
Räddningstjänsten. Kommunens säkerhetssamordnare är sammankallande i säkerhetsgruppen
som träffas en gång i månaden.
Definition
Med säkerhetsarbete menas de samlade åtgärder som omfattar frågor om det interna skyddet, lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, och lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Internt skydd
Inom området internt skydd hanteras kommunens interna risker. Skyddet omfattar den
kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning och personella resurser.
Skydd mot olyckor
I lag (2003:778) om skydd mot olyckor behandlas frågor om trafiksäkerhet, vattensäkerhet,
brandsäkerhet och räddningstjänst inom det geografiska området Hylte kommun.
Extraordinära händelser
I lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap hanteras bl a frågor kring arbetet med kommunens Risk- och sårbarhetsanalys och planläggning för hur arbetet med kriser ska organiseras. Inom området hanteras
också frågor om höjd beredskap. Krisberedskap hanteras för kommunen som organisation men
också för det geografiska området Hylte kommun.
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Internt skydd
Det interna skyddet omfattar:
 Personsäkerhet
 Tekniskt säkerhetsskydd
 Inbrottsskydd
 Brandskydd
 Informationssäkerhet
 Telekommunikation
 Skaderapportering
 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. Detta har medfört att uppföljning av
skador och andra oönskade händelser har förbättrats. Alla brott anmäls till Polisen. Kommunens
försäkringsmäklare hjälper till med att sammanställa skadestatistiken.
Inrapporterade skador under 2018 är 111 stycken till en kostnad av 990 880 kr. Kostnaderna för
skadegörelse har ökat avsevärt under året. År 2017 uppgick kostnaden till 338 007 kr. Den enskilt
dyraste skadan 2018 är stölden på Unnaryds skola som uppkom i samband med ett
entreprenadarbete och uppgick till 282 341 kr.
Mest utsatta objekt är fortfarande Örnaskolan. Under mätperioden (2008-10-01– 2019-12-31) är
kostnaden 1077 098 kr.
Den sorts skadegörelse som är dyrast i kommunen år 2018 är stölderna (286 941 kr) därefter
följer skadegörelse (268 000 kr) och inbrott (245 722 kr). Brandincidenterna ligger även i år långt
ner på listan (5:e plats och 23 617 kr) då vi redovisar.
Statistiken omfattar även skadegörelse inne och ute resp. skoltid/icke skoltid. Allmänt för Hylte
kommun gäller att det är under icke skoltid och utomhus som merparten av skadegörelsen sker.
Detsamma gäller även för Örnaskolan år 2018.
Under året har:
 skaderapportering skett av 111 händelser till kommunens försäkringsmäklare för
registrering
 tre kvartalsbrev med Riskhanteringsinformation utformats och överlämnats till
säkerhetshandläggare och säkerhetsombud
 det arrangerats en träff för säkerhetsombuden
 en ansökan om kameraövervakning på Örnaskolan lämnats in till datainspektionen
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Skydd mot olyckor
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.
Det finns två nationella mål i lag om skydd mot olyckor som kommunen ska leva upp till:



Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd.
Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

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.
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. I kommunen finns en
deltidsstyrka i Hyltebruk och en deltidsstyrka i Unnaryd.
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.
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.
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.
I kommunen finns det totalt 780 medgivande om egen sotning.
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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
18 tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor förrättas
7 tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utfärdats
19 remisser och utlåtanden besvarats

Under året har externutbildningar/informationstillfällen genomförts för:









544 skolelever i brandkunskapsutbildning
65 personer i industribrandgrupp
295 personer i brandkunskap för allmänheten
167 personer i arbetsplatsutbildningar
600 personer i utrymningsövningar
106 personer i heta arbeten
53 personer i HLR-utbildning
65 personer brandkunskapsutbildning för nyanlända

Under året har Räddningstjänsten deltagit i följande utbildningar/informationstillfällen:




CBRNE-utbildning (insatsledare, styrkeledare)
Befälsutvecklingsdag i Halland
Sjustegsmodellen (insatsledare + styrkeledare)

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








Räddningschefsgruppen
Olycksförebyggande gruppen
Olycksutredningsgruppen
Externutbildningsgruppen
Insatsförberedande gruppen
Utbildningsgruppen Halland
Kvalitetsgrupp med SOS Alarm
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Extraordinära händelser
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter
vid extraordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och
landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande
förmåga för civilt försvar. Nedan följer en målbild för kommunens arbete med krisberedskap:
Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur
dessa kan påverka den egna kommunen. Resultatet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Planering
Kommunen ska, med beaktande av Risk- och såbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i
ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska även innehålla
en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera
eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig
verksamhet.
Geografiskt områdesansvar
Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer inom kommunens
geografiska område samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, att
de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas samt att
informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
Utbildning och övning
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
Rapportering
Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om åtgärder som
vidtagits för att förbättra krisberedskapsläget och ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge
den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade
åtgärder.
Höjd beredskap
Kommunen ska vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under höjd
beredskap.
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Under året har följande genomförts:







uppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
uppföljning av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys
revidering av Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse, Samhällbyggnadskontoret
revidering av Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte
kommun
revidering av Rutin för kriskommunikation vid stabsarbete
en Nödvattenförsörjningsplan upprättats

Under året har kommunen deltagit i följande informationstillfällen/utbildningar/möten:












möten med Säkerhetsnätverk-N med övriga säkerhetsamordnare i Halland
möten med Regionala rådet i Halland
möten med ”Älvgrupp Nissan”
temadagar om civilt försvar
temadag om gemensamma grunder
temadag om Risk- och sårbarhetsanalyser
temadag om kontinuitetshantering av livsmedel
föreläsning för POSOM gruppen på Region Halland
samverkansmöten mellan POSOM och Region Hallands PKL-grupp (Psykiatrisk
katastrofledning)
kurs i säkerhetsskydd
möten för planering av socialtjänst under höjd beredskap med Malmö universitet

Under året har kommunen arrangerat följande övningar/informationstillfälle/utbildningar:









informationstillfälle för POSOM-gruppen
kontorsvisa krisledningsövningar med Barn- och ungdomskontorets och Arbets- och
näringslivskontoret krisledningsgrupper
information och workshop i säkerhetsskydd för Kommunledningskontoret,
Omsorgskontoret, Barn- och ungdomskontoret, Arbets- och näringslivskontoret och
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
möten för stabsfunktionerna i övergripande krisledningsorganisationen
krisledningsövning med den övergripande krisledningsorganisationen
information till allmänheten om hemberedskap under krisberedskapsveckan
utbildning av kommunanställda i WIS 3.0 (webbaserat informationssystem)
utbildning av kommunanställda i stabsmetodik och stabschef

Under året har kommunen deltagit i följande övningar:

 En regional samverkansövning som arrangerades av Länsstyrelsen Halland.
 En övning som arrangeradeds av NCC med anledning av dammbygget.
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Utfall/händelser 2018
Internt skydd
I denna sammanställning redovisas de 111 skaderapporter som inkommit till säkerhetssamordnaren och inrapporterats till kommunens försäkringsmäklare.
Skadetyp
Stöld
Skadegörelse
Inbrott
Glas
Brand
Klotter
Annan fara

Antal
4
31
13
32
17
11
3

Kostnad
286 941 kr
268 000 kr
245 722 kr
159 400 kr
23 617 kr
6 600 kr
600 kr

Skydd mot olyckor
Under året inträffade totalt 259 händelser som föranledde räddningsinsats/räddningsuppdrag
i kommunen. Dessa händelser fördelar sig enligt följande:
Händelser
Trafikolycka
Brand i byggnad
Automatlarm utan brandtillbud
Brand i skog och mark
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Annan brand
Sjukvårdslarm, IVPA
Övrigt

Antal
55
26
51
17
8
6
9
19
68

Extraordinära händelser
I samband med arbetet med den extrema torkan sommaren 2018 lämnade kommunen in en
lägesrapport till Länsstyrelsen Halland samt deltog i ett länsövergripande samverkansmöte
tillsammans med kommunerna i Halland samt övriga myndigheter och aktörer som var berörda.
Under hösten träffade kommunen även den lokala delen av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för
att lyssna in och upprätta en kontakt för fortsatt samarbete.
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