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Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 
Dm 2015/394 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till styrdokument; Arbetet 
med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006: 544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser ifredstid och höjd beredskap" (LEH) är 
kommunema ålagda vissa uppgifter för att upprätthålla en god 
krisberedskap. För dessa uppgifter erhåller kommunen via Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) en årlig ersättning. 

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med MSB gjort en 
överenskommelse för hur korumunemas ersättning ska användas. I 
överenskommelsen finns villkor som kommunema ska uppfylla. Det finns 
även krav på att kommunerna ska följa upp den egna verksamheten samt 
rapportera tilllänsstyrelsen om de åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna 
påverkat krisberedskapen. 

Ett av villkoren är att fastställa styrdokument för planering av kommunens 
arbete med krisberedskap. För Tingsryds del föreslås att detta villkor 
uppfylls genom tre separata styrdokument, varav "Arbetet med 
krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018" är ett av 
dessa. Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till ett sådant 
styrdokument De andra två är "Plan för hantering av extraordinära 
händelser, mandatperioden 2015-20 18" och "Handlingsprogram för 
extraordinära händelser, mandatperioden 2015-2018". De två senare 
styrdokumenten behandlas som separata ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren 2015-08-05 

Rapporten "Arbetet med krisbereskap i Tingsryds kommun mandatperioden 

2015-2018" 

2



Bilaga Ks Au § 238 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

1(1) 

Arrröle~~t meco~ k rrisberreds ~i:ap i Tilillgs rryds ~t©mmtum mali1ldatperri= 
©deli1 20~ 5=2041 8 

Förs~ag 11:ill beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till styrdokument; Arbetet 
med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor
dinära händelser i fi'edstid och höjd beredskap" (LEH) är kommunerna ålagda vissa 
uppgifter för att upprätthålla en god krisbereclskap. För dessa uppgifter erhåller kom
munen via Myndigheten för samhällsskydel och beredskap (MSB) en årlig ersättning. 

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med MSB gjort en överenskommelse 
för hur kommunernas ersättning ska användas. I överenskommelsen finns villkor som 
kommunerna ska uppfylla. Det fim1s även krav på att kommunerna ska följa upp den 
egna verksamheten samt rapportera tilllänsstyrelsen om de åtgärder sorri vidtagits och 
hur åtgärderna påverkat kris beredskapen. 

Ett av villkoren är att fastställa styrdokument för planering av kommunens arbete med 
krisberedskap. För Tings1-yds del föreslås att detta villkor uppfylls genom tre separata 
styrdokument, varav "Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 
2015-2018" är ett av dessa. Kommunkansliet har här tagit fram ett förslag till ett sådant 
styrdokument De andra två är "Plan för hantering av extraordinära händelser, mandat
perioden 2015-20 18" och "Handlingsprogram för extraordinära händelser, mandatperi
oden 2015-2018". De två senare styrdokumenten behandlas som separata ärenden. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser. 

KOMMUNKANSLIET 
-· .--- . .. .. ' ------ . ...-· , ,l ~ 

< _/t. t;/·-)t4-t--...-· 
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

Tings1·yds kommun 
Box 8 8 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
04..77 44.1 oo (vx) 0477 313 oo 

-------:-----
e-post/hemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
Vl'ww· .tingsryd.se 
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Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har under år 2013 gjort en överenskommelse som reglerar kommurremas ersättning för 
de uppgifter kommunema har enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgär
der inför och vid extraordinära händelser i fl' edstid och höjd beredskap (LEH). Överens
kommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2004. Ersättningen utgår från den så 
kallade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger kommunerna 
också ska finansieras av staten. 

Kommunen ansvarar för att genomföra uppgiftema enligt LEH och för att den statliga ersätt
ning som utgår för dessa uppgifter används i enlighet med de villkor som gäller för använd
ningen av ersättningen. Detta dokument utgör en beshivning av hur Tingsryds kommun avser 
att fullgöra åtagandena i enlighet med överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas. 

Villkor för användning av ersättningen 

Följande villkor utgår från LEH och gäller för den ersättning som kommunen får för genom
förandet av uppgifterna i lagen: 

~:~ Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består 
av följande delar: 

Risk- och sårbarhetsanalyser 
- Planering 

Geografiskt områdesansvar 
Övning och utbildning, 

- Rapportering 
Höjd beredskap 

e Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att 
hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen. 

e De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verk
samhet samt stärka fö1mågan att hantera extraordinära händelser. 

e Ersättningen enligt överenskommelsen ska utgöra ett komplement till kommunens egen 
finansiering av arbete med krisberedskap. 

;;, Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder där kommuner
na får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd till kommunal ledningsförmåga) ska 
inte bekostas av ersättningen. 
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Åtgärder~ 

I överenskommelsen finns målbeskrivningar där statens förväntningar på hur uppgifterna ska 
genomföras för att uppnå syftet med LEH är preciserade. Här följer en redogörelse för vilka 
åtgärder Tingsryds kommun ska genomföra eller har genomfört för att uppnå dessa mål. Re
dogörelsen görs för var och en av de verksamheter som överenskommelsen delar in LEH i. 

Överenskommelsens målbeskrivning för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska.· 

o ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinu
erligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

o ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

e ge unelerlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten samt 

<> bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stmi som kan 
påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens geo
grafiska område. 

Tingsryds kommuns åtgärder: 

Risk- och sårbarhetsanalys har utfö1is under första halvåret 2015 och bedöms uppfylla ovan 
nämnda mål. Resultat från tidigare gjorda risk- och sårbarhetsanalyser fim1s också med i ana
lysrappmien. Analyserna har utförts ute på kommunens förvaltningar och bolag. Åtgärdsför
slagen som kommit fram ligger till grund för styrdokumentet "Handlingsprogram för extra
ordinära händelser". Programmet innehåller konkreta åtgärdspunkter där det framgår vem 
som har ansvaret för genomförandet. 

Kommunen kommer årligen att följa upp de åtgärder som beslutats samt rappaliera resultatet 
till länsstyrelsen. 

Planering 

Överenskommelsens målbeskrivning är att ta fram ett styrdokument som ska innehålla föl
jande: 

l. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske uneler mandatperioden för att 
reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka fönnågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet. 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganelen som beskrivs i denna 
överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur 
samverkansersättningen ska användas. 
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3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden. 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 
- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

5 (9) 

hur kornmunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säker
ställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 

- vilka lokaler med nödvändig telmisk utrustning för ledning och samverkan som dispo
neras vid en extraordinär händelse. 

TingsPylis kommuns åtgärder: 

Tingsryds kommun har valt att dela upp ovan nämnda mål i tre olika styrdokument Alla tre 
styrdokumenten ska beslutas i kommunfullmäktige. 

l. Handlingsprogram för extraordinära händelser. 
Handlingsprogrammet uppfyller de mål som anges i punkt l ovan. Programmet är ett resultat 
av risk- och sårbarhetsanalysen och konkretiserar de åtgärdsförslag som kommit fram under 
analysprocessen. 

2. Arbetet med krisberedskap i Tings1yds kommun. (Detta dokument.) 
Dokumentet är en beskrivning av hur Tingsryds kommun avser att fullgöra åtagandena i över
enskommelsen enligt punkt 2 i målen ovan samt inkluderar en övnings- och utbildningsplan 
enlig punkt 3. 

3. Planför hantering av extraordinära händelser i Tings1yds kommun. 
Ett i huvudsak operativt styrdokument som ska uppfylla målen enligt punkt 4 ovan. 

Förutori1 dessa tre styrdokument ska det finnas en uppdaterad paridemiplan samt att Tingsryds 
kommuns nämnder och styrelser ska ha egna planer för extraordinära händelser. 

Geografiskt områdesansvar 

Överenskommelsens målbeskrivningför kommunens arbete med det geografiska områdes
ansvaret: 

e Kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig verksaml1et inom 
kommunens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning 
av förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse. 

0 Kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för 
kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kornmunens geo
grafiska område bör ingå. 

e Kommunen ska verka för att information tiil allmänheten vid en extraordinär händelse 
samordnas. 

@ Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraor
dinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen 
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kan få en samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åt
gärder som behöver samordnas. 

Tingsryas kommuns åtgärder: 

Kommunen deltar i den samverkan mellan olika aktörer som sker inom ramen för K.rissam
verkan Kronoberg. Här fim1s flera aktörer som är verksamma inom kommunens geografiska 
område. För arbetet under mandatperioden 2015-2018 inom Krissamverkan Kronoberg finns 
ett särskilt uttalat mål som vi ska jobba mot: 
"2018 har vi en upparbetad samverkan och har klargjorda ansvarsförhållanden med privata 
aktörer och verksamhetsägare. Vi har verkat för att privata aktörers ansvar tydliggörs ji-ån 
nationell nivå. " 

Privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska om
råde och som hamnar utanför arbetsramarna för Krissamverkan Kronoberg, ska kommunen 
ändå försöka få ett samarbete med. Därför fi1ms följande åtgärdspunkt om detta med i kom
munens styrdokument "Handlingsprogram för extraordinära händelser": 
"Skapa dialog med det privata näringslivet ochföreningar inom kommunen i syfte attför
bättra samverkan i en krissituation och informera om kommunensplanering inför en extraor
dinär händelse. " 

Vid en extraordinär händelse har kommunen resurser i krisledningsstaben att ta fram en sam
lad lägesbild samt genom en särskild informationsgrupp ge en samordnad inf01mation till 
allmänheten. Enligt kommunens plan för extraordinära händelser är den prioriterade åtgärden 
vid sanm1ankallande av krisledningsstaben att snabbt kunna ge angelägen och korrekt infOim
ation till massmedia och allmänheten. 

Övning och utbildning 

Överenskommelsens målbeskrivning för kommunens arbete med utbildning och övning: 

0 Det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även beredskapsfunkt
ioner inom konmmnalteknisk försö1jning, krisstöd m.m. ska vara utbildade och övade. 

<o Kommunen bl.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen ska ge
nomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisled
ningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod. 

0 V mje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller kommu
nens egen krisberedskap och fönnåga att samverka med andra aktörer. 

Tings1yds kommuns åtgärder: 

Övning och utbildning under mandatperioden framgår av nedanstående plan. 
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Övningsc och utbildnings plan för Tingsryds kommun 

Övning 

J> K.rissamverkan Kronoberg planerar för två samverkansövningar under mandatperioden. 
Tingsryds kommun ska delta i båda dessa övningar med upprättad krisledningsstab. Vid 
minst en av dessa övningar ska även krisledningsnämnden övas. 

J> En eller två mindre övningar av typen "tabletop-övning" ska genomföras. 

J> En uppstartsövning för krisledningsgrupp och krisledningsstab ska genomföras. 

J> Efter vmje övning ska en utvärdering ske där övningsdeltagarna får lämna synpunkter. 
Synpunktema ska sammanställas skriftligen. 

Utbildning 

J> Krisledningsnänmdens 5 ledamöter och 5 ersättare utbildas i bö1jan av vmje mandatpe
riod. Innehåll: Krishanteringssystemet, nämndens roll, kommunens krisplanering, sam
verkan mm. Längd: 3 timmar. Ansvarig: säkerhetssamordnaren 

J> Regional samverkanskurs (RSK): Målsättningen är att minst två personer från krisorgani
sationen genomgår denna kurs varje år. 

J> Stabschef och stf. stabschefer ska genomgå MSB:s stabschefsutbildning. 

J> Kurser och kunskapsdagar som anordnas av Krissamverkan Kronoberg eller MSB och 
andra myndigheter ska erbjudas till personal och förtroendevalda inom krisorganisationen 
utifrån ämne och vilken rollman har. 

Rapportering 

Överenskommelsens målbeskrivningför kommunens arbete med rapportering: 

0 Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda krisbered
skapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och samverkan i 
kris. 

o Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och sårbar
heter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en ex
traordinär händelse. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad 
rappo1i om läget i kommunen vid en extraordinär händelse. 

Tings1yds kornmuns cltgtirder: 

Kommunen har flera WIS-användare som övats och utbildats för att använda systemet. Vid 
personalförändringar som i1mebär att WIS-användare slutar kommer nya WIS-användare att 
rekryteras. Kommunen ska sålunda kunna ta emot och dela information med andra aktörer 
samt lämna lägesrappmier i WIS i en krissituation. 
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Minst två Rakelabonnemang ska finnas aktiverade för dels en stationär enhet och dels en mo
bil enhet. Enhetema finns på kommunledningsförvaltningen och är avsedda för krislednings
funktionen. Det finns utbildade Rakelanvändare i kommunen. Kommunen har därför för
mågan att kunna delta i t. ex. samverkanskonferenser via Rakel, både i vardagen och vid en 
extraordinär händelse. 

Kommunen har även videokommunikationssystemet Lync installerat och har därför möjlig
heter att delta i eventuella samverkanskonferenser även i detta system. Lync är det system 
som valts av Krissamverkan Kronoberg att användas för samverkan inom länet. 

Höjd beredskap 

Överenskommelsens målbeskrivning för kornmunens arbete med höjd beredskapo0 

0 Säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via anläggningar 
för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 

0 Säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommu
nens uppgifter vid höjd beredskap. 

Tingsryds kommuns åtgärder: 

Anläggningar för utomhusvarnare genomljudsändare saknas i Tingsryds kommun. 

Krisledningen tar del av bestämmelsema i LEH om höjd beredskap. Kommunens plan för 
extraordinära händelser är också känd av krisledningen. Planen är tänkt att kunna anpassas så 
att den också kan fungera som plan för höjd beredskap. 
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n v ä n d n i n g a v r s ä t t n i n g e n 

Tingsryds kornmun använder ersättningen i samband med att aktiviteter enligt överenskom
melsen utförs. Största delen går tilllönekostnader för säkerhetssamordnaren 
( =beredskapssarnordnare). Andra kostnader är arbetstid för annan anställd personal fdn 
kommunen, resor, kursavgifter och andra omkostnader för utbildning, övning och samverkan. 

När det gäller samverkansersättningen kan det vara svårt att skilja på om det är den eller verk
samhetsersättningen som finansierar vissa övningar och utbildningar. Regional samverkans
kurs och samverkansövningar skulle kmma falla under båda dessa ersättningar. 

Ersättningen kommer att användas till följande aktiviteter: 

Beredskapssamordnarem arbetstid 
Beräknas till 70-75 procents tjänst. 

Process med risk- och sårbarhetsamdys och handlingsprogram 
Arbetstid för kommunal personal. Processen utförs brett ute på förvaltningar och bolag med 
många personer involverade i analyser och beslut. 

Planering 
Sköts i huvudsak av beredskapssamordnaren men kräver också arbetstid för annan kommunal 
personal och förtroendevalda för förank:ringsprocesser och beslut. Här ingår bl.a. diskussioner 
i säkerhetsgruppen, centrala chefsgruppen samt beslutsprocesser i kmmnunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Utbildning 
Kostnader för kursavgifter, resor och logi. Arbetstid för kommunal personal och föliroende
valda. 

Övningar 
Arbetstid för kommunal personal och föiiroendevalda samt diverse kringkostnader. 

Samverkan 
Kostnader för resor och arbetstid för kommunal personal i samband med nätverksmöten, dis
kussionsmöten etc. inom Krissamverkan Kronoberg. Kostnader för resor och kringkostnader i 
samband med beredskapssamordnarmöten och möten med andra aktörer. (Kostnader för reg
ional samverkanskurs och samverkansövningar.) 

Annan aktivitet 
Processen med Styrel. 
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Plan för hantering 
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mandatperioden 2015-2018 
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§ 239 

Plan för hantering av extraordinära händelser för Tingsryds 
kommun under mandatperioden 2015-2018 
Dm2015/395 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till Plan för hantering av 
extraordinära händelser i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006:544) om konununers och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" ska kommunen 
för vmje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera 
extraordinära händelser. Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till en 
sådan plan. 

Gällande plan för hantering av extraordinära händelser fastställdes av 
kommunfullmäktige i beslut 2011-11-24. Föreliggande förslag till plan har 
samma sakinnehåll som den nu gällande. Begreppet reserver har tagits bott 
vilket innebär att de som har den benämningen i krisorganisationen 
faitsättningsvis ska ha beteckningen ersättare. Planen har också anpassats 
till organisatoriska förändringar och namnbyten samt att avsnittet om övning 
och utbildning överflyttats till ett annat styrdokument 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte berör 
krisorganisationens funktion eller omfattning har kommunkansliet inte 
ansett det nödvändigt att remittera förslaget till övriga nämnder och 
styrelser. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjöm Ahlgren från 2015-08-05 
Plan för hantering av extraordinära händelser för Tingsryds kommun under 
mandatperioden 2015-2018 

14



Bilaga Ks Au § 239 2015-08-10 

KommunRedningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
047744179 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dm: 2015/395 180 

1 ( 1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~'\omm ttm mali1ldattpeli'öodeli1l 20 '115=20 '11 8 

FörsHag mi beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till Plan för hantering av ex
traordinära händelser i Tings1-ycls kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006:544) mn kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap" ska leonummen för vmje ny mandatpe
riod fastställa en plan för hur elen ska hantera extraordinära händelser. Kommunkansliet 
har tagit framett förslag till en sådan plan. 

Gällande plan för hantering av extraordinära händelser fastställeles av kommunfullmäk
tige i beslut 2011-11-24. Föreliggande förslag till plan har samma saki1mehåll som den 
nu gällande. Begreppet reserver har tagits bort vilket innebär att de som har elen benäm
ningen i krisorganisationen fmisättningsvis ska ha beteckningen ersättare. Planen har 
också anpassats till organisatoriska förändringar och namnbyten samt att avsnittet om 
övning och utbildning överflyttats till ett annat styrdokument Ändringar jämfört med 
gällande plan har markerats i förslaget så att ny text är rödfårgael och borttagen text är 
överstruken. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte berör krisorganisationens 
funktion eller omfattning har kommunkansliet inte ansett det nödvändigt att remittera 
förslaget till övriga nänmcler och styrelser. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser 

KOMMUNK.ANSLIET 

( __ •.. ·- -,--:~~~ . . 14t,{,f ------· 
---. -~ Vv"!'"--·1 1/ 

Torbjöni Ahlgren 
Säkerhetssamorclnare 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
04.-77 441 oo (vx) 04..77 313 oo 

e-post/ hemsida 
lcommunen@tingsryd.se 
www .tingsryd.s e 
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Enligt "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser ifi,·edstid och höjd beredskap" ska kommunen för vmje ny mandatperiod fastställa 
en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. Denna plan för Tingsryds kommun 
anger riktlinjer för konmmnens ledning, information och de nödvändiga åtgärder som initialt 
behöver göras då kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Planen innehåller också 
delegation av befogenheter och beslutsrätter till krisledningsnämnden och vissa befattnings
havare i leonummens organisation. 

En extraordinär händelse är en händelse som 
, l. avviker från det nom1ala, 
2. innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig stöming i viktiga 

samhällsfunktioner, 
3. kräver skynelsamma insatser av kommunen. 

Tingsryds kommun har i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser identifierat ett antal 
tänkbara extraordinära händelser som skulle kmma drabba konununen, samt vilka konsekven
ser händelserna kan få för kommunens olika verksamheter. Här följ er några tänkbara händel
ser som kommunens förvaltningar har analyserat: 

o Extrema vädersituationer med storm, snö och kyla samt isstorm. 
o Bussolycka med skolbarn inblandade. 
o sjukdomsutbrott genom matförgiftning eller pandemi. 
o Översvämningar med otjänligt dricksvatten mm som följd. 
o Vägtrafikolycka med utsläpp av farligt änme. 
o Störningar i kommunens IT -system. 
o Brand på äldreboende, skola, hyreshus och publik plats. 
(j) Sabotage mot viktiga samhällsfunktioner. 

Värmebölj a 

Denna plan ska tillämpas i de fall en extraordinär händelse inträffar eller är på väg att inträffa 
i eller utanför Tingsryds konm1un, och som påverkar eller kan påverka lemrummen på det sätt 
som beskrivs i purilet 1-3 ovan. Tillämpliga delar av planen kan användas även vid händelser 
och kriser av mera lindrig karaktär som inte betecknas som extraordinära. Det kan t. ex. uppstå 
situationer där det räcker med en samlad informationsinsats från kommunen eller att det en
bart finns behov av psykosocial krishjälp till drabbade mä1miskor. 

Vid behov kan dem1a plan kompletteras och anpassas så att den vid ett mmat säkerhetspoli
tiskt läge också kan vara lemrummens plan för höjd beredskap. 
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Kommunens ansvar och skyldigheter inför och vid en extraordinär händelse kan sammanfat
tas i följande punkter: 

);> Kommunens ansvar för olika samhällsviktiga uppgifter under normala förhållanden 
gäller också under en extraordinär händelse. Kommunen måste således hålla igång 
oumbärlig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär. 

);> Kmmnunen har i fråga om extraordinära händelser ett geografiskt områclesansvar. 
Med detta menas att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika 
aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning, både i planerings- och förbe
redelsearbetet och i den direkta krishanteringen. Exempel på andra aktörer är polisen, 
el- och telebolag, trossamfund, länsstyref.s.en Region Kronoberg, posten, försvarsmak
ten, etc. 

);> Kommunen är skyldig att hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som 
vidtagits inför extraordinära händelser, samt att lärrum lägesrappmter och infmmation 
om händelseutvecklingen vid extraordinära händelser. 

Inför och vid en extraordinär händelse har kommunen som målsättning att klara av följande : 

);> Kommunens förvaltningar och bolag ska i största möjliga utsträckning fungera enligt 
sin ordinarie organisation och kunna klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet. 

);> Kommunens krisledningsorganisation ska inom 3 timmar efter lmmning ha en för
måga att leda, samordna och informera i den utsträclming händelsen kräver, samt att 
upprätthålla dern1a förmåga till dess att hisledningsnämnden beslutar att krislednings
organisationen ska avvecklas. 

);> Att så snabbt som möjligt efter det att krisledningsstaben sammankallats kunna ge an
gelägen och korrekt information till massmedia och allmänheten, verksamheter och 
myndigheter. 

);> Att efter begäran kunna bistå andra leonummer med hjälp vid hantering av en extraor
elinär händelse i den mån kommunen har resurser för detta vid dem1a tidpunkt. 

);> Att vara väl förberedd inför en eventuell extraordinär· händelse genom att se till att 
personal och förtroendevalda i tillräcklig utsträckning övas, utbildas och är medvetna 
om innehållet i dem1a plan, samt att löpande revidera planen så att elen hela tiden hålls 
aktuell. 

);> Kommunens förvaltningar, stiftelser och bolag ska utifrån risk- och sårbarhetsanalyser 
m.m. förbereda sig genom att ha en planering för hur deras samhällsviktiga verksam
het ska kunr1a hållas igång vid en extraordinär händelse. 
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DNI G 

Krisledningsorganisation = bemanning, arbetsuppgifter och ansvar 

Organisationsschema vid extraordinär händelse: 

KOMMUNFULLMÄ~'\TIGE 

Krisledningsnämnd 
(KSAU) 

Kllisledningsgrupp 

Socialchef 
skolchef 

Sam hällsbyggnadschef 
Kommunchef 

~'-----------------------------~------~ 

Dokumentations-/ 
servicegrupp 

Dokumentatörer 
Servicepersörial 

!T-tekniker 

Informationsgrupp 

Krisledningsstab 

stabschef 
Stf stabschef 
Stf stabschef 

'---+--J~ Dokumentatör l 
Informatörer 

Webbadministratörer 
Tolkhjälp r---+---JI Informatör l r--

~~l 
L__::_j 
Resurspersoner l 1 

Räddningstjänst (RÖK) 
etc. 

Lägesansvarig 

Repr. SOF 

R.epr. BUF 

Repr. SBF 
Ersättare i stab l 

IT, VA 

.__________, ~-

r------L--....1 __ _ 
Socialnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Tingsrydsbostäder 
Tingsryds Industristiftelse 

TU FAB 

TEAB 

- POSOM-gruppen 

l 
Krisstödgrupper 

7 st 

FRG 
'-- (Frivilliga resursgruppen) 
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KJrisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden utgör kommunens strategiska (och politiska) ledning vid en extraordi
när händelse och består av de fem ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ersättare är ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden ska huvudsak
ligen inrikta sig på följande uppgifter: 

J;> Tolka och bedöma den uppkomna situationen samt besluta om de ekonomiska, perso
nella och materiella resurser som krävs för att hantera händelsen. 

J;> Fatta de övergripande och långsiktiga imiktnings- och prioriteringsbeslut som krävs 
med anledning av händelsen. 

J;> Besluta att öve1ia hela eller delar av övriga nämnders verksamhet i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens mi och omfattning. 
Med verksamhet menas här i första hand personella och materiella resurser. Nämnders 
och förvaltningars samhällsviktiga verksamhet ska så långt som möjligt utföras inom 
befintlig nämndsorganisation. 

J;> Besluta om förändringar i kommunens servicenivå inom olika delar av kommunens 
verksamheter om det krävs med anledning av händelsen. 

J;> Begära hjälp av mman kommun samt besluta om att bistå annan kommun med hjälp 
om sådan hjälp begärs. 

J;> Besluta om att ge ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. 
J;> Besluta om att krisledningsorganisationen ska upphöra och att kommunen återgår till 

normal organisation. 

Krisledningsnänmdens ordförande, eller då denne fått förhinder, vice ordförande får i bråds
kande fall då situationen så kräver fatta beslut innan krisledningsnämnden har samlats. 
För mer detaljerade upplysningar angående krisledningsnämndens uppgifter, se nämndens 
reglemente (Bilaga) 

I<risledningsnänmdens beslut ska ann1älas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Kommunchef l krisledningsgrupp 

Tillsammans med socialchefen, skolchefen och samhällsbyggnadschefen bildar kommunche
fen en krisledningsgrupp och utgör kommunens operativa ledning vid en extraordinär hän
delse. Gruppen träffas vid behov för att diskutera beslutsförslag till krisledningsnämnden samt 
direktiv till krisledningsstaben. Kommunchefen sköter alla kontakterna med krisledningssta
ben och är föredragande i krisledningsnämnden. Kommunchefen kan ta vissa beslut såsom att 
begära hjälp från frivilliga resursgrupperna och att ge inriktningsdirektiv om vad krisled
ningsstaben ska jobba med. 

Kdsledningsstab 

Krisledningsstaben är beredande organ åt krisledningsnämnden. Staben består av följande 
representanter (sammanlagt 9 personer) med åtföljande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

J;> Stabschef Leder, samordnar och planerar arbetet i krisledningssta ben. Ska ta vissa be
slut, t.ex. om det fortlöpande arbetet i staben såsom bemmming, skiftgång mm, samt 
delta i framtagande av beslutsförslag till krisledningsnämnden. 

J;> Två ställföreträdande stabschefer. När dessa ej tjänstgör som stabschef ansvarar de 
bl. a. för att bereda ärenden till krisledningsnämnden, göra analyser och bedömningar 
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av läget, följa upp beslut, leda och samordna externa resurser samt att ta fram inform
ationsunclerlag. 

P.. Informatör. Upprättar och formulerar utgående infonnation. Ansvarar för kontakter 
med massmedia. Leeler och samordnar informationsgruppens arbete. Informatören har 
två minst fyra ersättare. 

P.. Dokumentatör. Ska dokumentera stabens inre arbete samt göra lägesrapporter. Leder 
och samordnar stabens administrativa och praktiska service med hjälp av resurserna i 
dokumentations- och servicegruppen. Dokumentatören har två minst fyra ersättare. 

P.. Lägesansvarig Har det övergripande ansvaret att skapa en aktuelllägesbild genom 
fortlöpande kontakter medlänsstyrelsen och andra myndigheter, andra kommuner, 
privata aktörer etc. Slca tillsammans med de andra i staben göra analyser och bedöm
ningar samt ta fram besluts- och informationsunclerlag. Lägesansvarig har två ersät
tare. 

P.. Representant för vardera socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen 
samt telfl'l:i8-ktt samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarar för stabens kontakt mot för
valtningen och att presentera aktuelllägesbild på förvaltningen. Deltar tillsammans 
med de andra i staben i analys- och bedömningsarbetet samt att ta fram besluts- och 
informationsunclerlag. Ska delta i stabsarbetet ifall elen egna förvaltningen är berörd av 
händelsen. Vmje representant ska ha en ersättare. 

Informationsgrupp 

Slca under ledning av informatören ta fram och sprida infom1ation på det sätt som är lämpligt 
med hänsyn till händelsen. I gruppen ingår informatörens Maa ersättare, ytterligare minst två 
informationssakkunniga, tolkhjälp, samt webbredaktörer. Till gruppen hör också ISAK (se 
sid. 15). För ISAK:s rälmingska det också fim1as minst 2 st. redaktörer och 6 st. kommunika
törer. (Se vidare kapitlet "Information"). 

Dokumentations/servicegmpp 

Ska förse krisledningsstaben och krisledningsnämnden med service och administrativ hjälp 
som t.ex. sekreterarskap, utskrifter, kopiering och andra pappersarbeten, !T-service, mat- och 
fikaleveranser. I gruppei1 fitms clokumentatörens Maa ersättare, ytterligare minsttvå doku 
mentationssakk<mniga, IT-telmiker, samt kontors- och vaktmästeripersonaL De som är lmutna 
till gruppen kan vid en extraordinär händelse arbeta som vanligt med sina normala arbetsupp
gifter, men ska vara tillgängliga för staben då deras tjänster behövs. 

Restu-spersoner 

Här fitms personer från kommunens förvaltningar, förbund, stiftelser och bolag med olika 
specialistkunskaper som kan behöva tillföras i stabens arbete med att ta fram besluts- och in
fonnationsunderlag. Det ingår bl. a. fym-ersättare för stabsrepresentanter, personal som repre
senterar räddningstjänst (RÖK - Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), miljö- och 
hälsa, !T/telefoni, vatten och avlopp, fjärrvärme, fastigheter, kost, skolan, samt saldcmmiga i 
social- och personalfrågor. De som fitms upptagna som resurspersoner kan arbeta med sina 
normala arbetsuppgifter vid en extraordinär händelse, men ska vara beredda på att kallas in 
för tjänstgöring i staben eller att utföra uppdrag åt staben uneler kortare eller längre perioder. 
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lP'OSOM-grupp, krisstödgrupper 

POSOM-gruppen (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) är en samordningsgrupp med 
representanter från kommunens förvaltningar, Räddningstjänsten Östra K".J:onoberg, lands
tinget, kyrkan och polisen. För det direkta krisarbetet har POSOM-gruppen tillgång tilllokala 
krisstödgrupper ute i de olika kommundelama. 
Målet med verksamheten är att ta hand om och stödja drabbade mä1miskor vid stö1Te olyckor 
och katastrofer för att förebygga psykisk ohälsa. POSOM-gruppen kallas in vid akut händelse 
i eller utanför Tingsryds kommun då personer från kommunen är inblandade och behöver 
psykosocial hjälp, och då normal organisation bedöms som otillräcklig. Det behöver inte vara 
en extraordinär händelse för att POSOM-gruppen ska kunna kallas in. 
Socialchefen är elen som organiserar, leder och samordnar POSOM-gruppens arbete. HaR So
cialchefen är också den som sammankallar och aktiverar gruppen. Förutom socialchefen har 
följande personer befogenheter att aktivera POSOM-gruppen: 

}> Kommunchefen 
}> Tjänstgörande stabschef 
}> Räddningschef och stf räclclningschef, Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
}> säkerhetssamordnaren 

JFö:rrvaltningar och kommunala företag 

Kommunens ordinarie verksamhet i förvaltningar och företag (bolag och stiftelser) ska fort
sätta -sitt dagliga arbete i normal utsträckning så långt som det är möjligt med hänsyn till den 
uppkomna situationen. Ordinarie förvaltningsorganisation består vid en extraordinär händelse, 
även om krisledningsnämnden har beslutat att överta hela eller delar av berörda förvaltningars 
resurser. Förvaltningama ska alltså ges förutsättningar att i första hand klara av sina sam
hällsviktiga verksamheter såsom drift av anläggningar, vård och omsorg, unelervisning samt 
viss myndighetsutövning och service. 

Uthållighet, reserver 

Målsättningen är att krisledningsorganisationen ska kum1a hållas igång, elygnet runt om så 
krävs, under hela den tidsperiod som är nödvändig med anledning av händelsen. För att uppnå 
detta krävs det att det fim1s tillräckligt med personal som kan bemmma de olika funktionerna. 
Det är inte nödvändigt att samtliga nio representanter i krisledningsstaben finns på plats hela 
tiden. Däremot måste de tre funktionema stabschef, informatör och dolmmentatör alltid vara 
på plats för att staben ska anses vara aktiverad. 

I krisledningsorganisationenstaben fim1s en ordinarie och två ställföreträdande ersättare f6f 
respektive stabschefer, en informatör och en dokumentatör. Med tanke på eventuella bortfall 
på grund av sjukdom, skiftgång eller mmat, är det befogat att det för dessa tre funktioner äveR 

fim1s tillräckligt många ersättare reserver att kalla in om så skulle behövas. Reserver Ersättare 
för stabschefsbefattningen är i första hand ställföreträdande stabschefer, kommunchefen, i 
andra hand kommunchefen eller någon av förvaltningschefema för socialförvaltningen, barn
och utbildningsförvaltningen ooh eller samhällsbyggnadsförvaltningen. Vem av dessa som 
kallas in bestäms av vilken arbetsbelastning elen extraordinära händelsen inneburit för respek
tive förvaltning och vem som vid den tidpunkten kan avvaras från sin förvaltning. Reserver 
Ersättare för informatörs- resp . clokumentatörsbefattningen är de informatörer och clolm 
mentatörer som romtom ersättarna fim1s upptagna i respektive grupp att arbeta med inforrnat-
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ion eller dokumentation. Det kan även vara möjligt för de andra stabsrepresentanterna att till
fälligt gå in som informatör eller dolmmentatör om så skulle erfordras. 

JFd.villiga R esursgmpperna (JFRG) 

Tingsryds kommun samverkar med Tingsryds Civilförsvarsförening och deras Frivilliga Re
sursGrupper (förkortas FRG). Avtal om frivilligtjänstgöring finns upprättade med respektive 
deltagare. Syftet med avtalen är att förstärka leonummens organisation med frivilliga perso
nella resurser i händelse av en krissituation. I första hand kommer deltagarna att engageras för 
logistik·· , transport- och informationsuppgifter. För närvarande fim1s avtal skrivet med ett tju
gotal personer. 

~ Krisstödgn 1pper 

I var och en av Tingsryds konm1lms sju församlingar fim1s en frivillig krisstödgrupp. Dessa 
står till POSOM-gruppens förfogande i en krissituation för att förebygga psykisk ohälsa hos 
drabbade människor. POSOM-gruppen kan besluta att kalla in en eller flera krisstödgrupper 
om gruppen anser att det behövs, oavsett om händelsen är extraordinär eller inte. 

Krissamverkan Kronoberg 

I Kronobergs län fi1ms en organiserad samverkan som går under nanmet "Krissamverkan 
Kronoberg". Det är ett brett nätverk med representanter från olika aktörer, bland mmat kom
munerna, länsstyrelsen, polismyndigheten, landstinget, försvarsmakten och SOS Alarm. Både 
elen politiska nivån och de som operativt arbetar inom krishanteringssystemet är på olika sätt 
med. Vid en allvarlig händelse upprättas en samverkansstab som fim1s placerad i Växjö. Sam
verkansstaben öve1iar aldrig något ansvar från respektive organisation utan syftar till att ut
göra ett ledningsstöd åt de samverkande organisationerna. Samverkansstaben sm1ll11anställer 
en gemensam lägesbild, överblickar det samlade resursbehovet, kallar in förstärkningsresurser 
och analyserar olika scenarier för hur händelsen kan utvecklas. Vid sammankallandet av en 
samverkansstab skickar respektive organisation en eller flera representanter. Vem som ska 
representera Tingsrycls konunun i samverkansstaben beslutas av stabschefen utifrån elen rå
dande situationen. 

Genom ISAK-systemet samverkar länets aktörer med att i en krissituation hantera information 
till allmänheten. ISAK kan sägas vara en del i Krissamverkan Kronoberg. (Mer information 
om ISAK fim1s på sid. 15.) 

Övriga 

Vid en extraordinär händelse kan det bli aktuellt att begära hjälp från ytterligare externa aktö
rer, t.ex. näringslivet eller försvarsmakten. Det är krisledningsnämnden som beslutar om att 
begära sådan hjälp och krisledningsstaben som svarar för den operativa samverkan som kan 
bli aktuell. Andra samverkansparter som kan bli aktuella är länsstyrelsen Region Kronoberg, 
polisen, ytterligare frivilligorganisationer, föreningar, etc. 
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Vid en extraordinär händelse som berör kommunen måste ledningsarbetet startas upp snabbt 
och på ett strukturerat sätt. Följande översiktliga flödesschema sammanfattar de bedömningar, 
åtgärder och beslut som skall göras i inledningsskedet av en krissituation. A v den efterföl
jande beskrivningen till flödesschemat framgår bl.a. befogenheter för särskilda befattningsha
vare och tillgängliga lokalresurser. 

-------- -----~ 
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l 
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'• .-' -------

/\ ,, 
l \ /\ ... /1 2 

3 / \_/~ \/'..... l . 
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~-~mn_Ing om __ a gar _er~~~ ••. ______ HÄNDELSE 'il"-••• ~---!l vid förvarning om 

'--v-Jd_J_nt-ra-ff-ad.---ha_n_d-el-se___,l {'\/l/V~ ~·~-~-~hä~~~~:~~~-~ 
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8 
Frågeställningar: 

. ·. -~ . : ·>· Bedömning alt händelsen ej extraordmar\ . . . . 
l .. d 1 )~--li'-l~ klaras 1nom befi_nt11g 1an e se . . ...._______ organisatJon 

5 
Iordningställande av lokal 

och utrustning 

7 
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SAMMANSTÄLLA 
INFORMERA 
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e Skiftgang? 
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·'=~~~~~~~:~-=~~~==='="::"-,:,"· 
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Bedömning och beslut 
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Sammankallande av 
POSOM-gruppen 

l t [ ________________________ _ 
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la. Förvarning om händelse 
Kommunen får förvarning om en am1alkande händelse som kan utvecklas till en extraordinär 
händelse i kommunen, t.ex. vädervarning, vaming för höga vattenflöden eller sjukdomssmitta 
(pandemi). 

l b. Händelse 
En händelse inträffar i eller utanför kommunen som avviker från det normala och som kan 
tänkas innebära en allvarlig stöming på en eller flera av kommunens verksamheter. 

2. Bedömning om åtgärder vid förvarning om händelse 
Kommunchefen eller dennes ersättare informeras om varningen och meddelar sedan vidare till 
berörda förvaltningar så att förberedande åtgärder kan vidtas så långt det är möjligt. Beroende 
på varningens art kan det bli aktuellt att kommunchefen sammankallar berörda förvaltningar 
till ett möte för att eliskutera läget och eventuella förberedelser inför händelsen, samt om det 
finns behov av att gå ut med allmän och/eller riktad information med anledning av förvar
ningen. Vid vädervamingar finl1S särskilda rutiner framtagna enligt kompletterande dokLlmen
tet "Beredskapslägen - åtgärder vid väclervarningar". När händelsen inträffat eller är på väg 
att inträffa görs bedömning enligt punkt 3. Anteckningar om vamingen, kontakter, åtgärder 
etc. dokumenteras lämpligen på fö1iryckt anteclmingsblad. 

3. Bedömning om åtgärder vid inträffad händelse 
Kmmmmchefen och/eller andra personer med befogenheter att sammankalla krisorganisation
en bör så snali som möjligt få kännedom om händelsen. Efter samråd med berörda förvalt
ningschefer samt räddningschefen och/eller andra personer som kan ha kännedom om händel
sen, ska en bedömning göras ifall händelsen kan betecknas som extraordinär eller inte. Kris
ledningsnämndens ordförande/vice ordförande bör också vara infmmerad. Om händelsen inte 
är extraordinär kan bedömningen göras att konsekvenserna av händelsen kan klaras inom be
fintlig organisation, eventuellt med förstärkt insats av t. ex. POSOI\ii gruppen krisstödgrupper. 
Om händelsen bedöms som extraordinär ska krisorganisationen aktiveras genom att krisled
ningsstaben omedelbart kallas in. 
OBS! Om det redan från bö1jan är uppenbart att händelsen är extraordinär behövs inget sam
råd. Då räcker det med att någon av de som har befogenheter att kalla in staben får kännedom 
om händelsen och omedelbart aktiverar staben. 

- Kännetecknande för en extraordinär händelse är att kommunen ställs inför en 
svår ak'ut ledningsuppgift med behov av samordning och snabba beslut, samt att 
det föreligger ett stort informations behov. 

Anteclmingar om händelsen, kontakter, åtgärder etc. görs lämpligen dokumenteras på för
tryckt anteckningsblad. 

4. Sammankallande av krisledningsstaben 
Vid extraordinär händelse ska krisledningsstaben kallas samman så snart som möjligt. I inled
ningsskedet kallas alla tillgängliga ordinarie representanter i staben fD personer). Ifall någon 
inte är tillgänglig kallas dennes ersättare. Beroende på händelsens art kan det även bli aktuellt 
att initialt inkalla någon eller några resurspersoner som har nödvändig specialistkompetens. 
Följande personer har befogenheter att inkalla och aktivera staben: 
', )::> Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande 

~ Kommunchefen 
~ Kanslichefen 
~ Ekonomichefen 
~ Personalchefen 
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~ säkerhetssamordnaren 

5. Iordningställande av lokal och utrustning 
Samtidigt som kallelse går ut till staben ska hisledningsplatsen iordningställas. Krislednings
staben disponerar som ledningsplats sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, 2:a våningen, i 
Tingsryds samhälle. Alternativ ledningsplats är räddningstjänstens lokaler på Lokgatan 20 i 
Tingsryds samhälle. Aktuellledningsplats ställs i ordning med hjälp av materialet i bered
skapslådan som finns i närarkivet på 2:a våningen, Torggatan 12 i Tingsryds samhälle. Båda 
ledningsplatsema kan försöljas av reservhaft För krisledningsstabens rälening fi1ms 2 st. sa
tellittelefoner samt 2 st. Rakelterminaler (en stationär och en mobil) tillgängliga. satellittele
fonerna förvaras på II-avdelningen, Torggatan 10. Se vidare kompletterande dokument 
"Checklista för iordningställande av leclningsplats". 

6. Aktivering av krisledningsstab 
Samtliga ordinarie stabsrepresentanter bör fim1as på plats senast 3 timmar efter det att kallel
sen gått ut. För att staben i sitt fo1isatta arbete ska anses vara aktiv hävs att minst följande tre 
stabsrepresentanter fim1s på plats; stabschef, informatör samt dokumentatör. 

7. Krisledningsstabens första uppgift 
Det första som staben ska göra är att sammanställa det aktuella läget och seelan så snart som 
möjligt lämna information om läget till kommunanställcla, allmänheten och tilllänsstyrelsens 
samverkansstab om elen är upprättad. Riktad information direkt till verksamheter, företag, 
myndigheter eller andra kan också behövas beroende på vilken händelse det rör sig om. 

8. Frågeställningar att ta ställning till initialt 
Efter den första infmmationsåtgärclen fi1ms ett antal frågeställningar för krisledningsgruppen 
och krisledningsstaben att ta ställning till för att avgöra hur arbetet skall drivas vidare. 

- Ska la'"isledningsnämnden sanunankallas? Kommunchefen ska hålla regelbunden kon
takt med krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande för att informera om läget 
och att samråda om nödvändigheten att luisledningsnämnden sammankallas. 

- Vilken bemanning ska stabenfortsättningsvis ha? Krävs det skiftgång? s tabschefen har 
befogenheter att kalla in elen personal som hävs för arbetet i staben samt att besluta om 
skiftgång i elen omfattning som krävs. 

- Behövs samverkan med eller hjälp från andra aktörer? Kommunchefen kan besluta om 
att begära hjälp från frivilliga resursgrupperna. 
-Behöver~ la ·isstödgrupper kallas in? s tabschefen m.fl. har befogenhet

er att kalla sanm1an POSOM-gruppen som samordnar krisstöclsgrupperna. 

9. Inkallelse och aktivering av krisledningsnämnd 
Om kommunchefen och krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande kommer fram till 
att krisledningsnämnden ska smm11ankallas ska kallelse gå ut till samtliga ordinarie ledamöter 
i nämnden. Om någon ledamot inte är tillgänglig kallas en ersättare. Krisledningsnämndens 
ordförande och vice ordförande har befogenheter att sammankalla krisledningsnämnclen. 
Krisledningsnänmclen disponerar som ledningsplats kommunstyrelsens ordförandes och 
kommunchefens tjänsterum i kommunalkontoret, Torggatan 12, 2:a våningen i Tings1-yds 
samhälle. 
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l O. Bedömning an g. beslut om anpassad organisation 
Krisledningsnämnden ska vid sitt första sammanträde göra en bedömning av läget och sedan 
ta ställning till om och i så fall i vilken omfattning nämnden ska övelia beslutanderätten över 
personal från kommunens olika förvaltningar. Krisledningsnämnden bör också besluta om 
riktlinjer för hisledningsstabens fmisatta arbete. 

Avveckling av krisledningsorganisation ~utvärdering 

Krisledningsnänmden ska bedöma ifallläget är sådant att krisledningsorganisationen ska av
vecklas. I sådana fall tas beslut om att krisledningsnämnden ska upphöra och att kommunen 
ska återgå till normal organisation. Ä ven kommunfullmäktige får besluta om att krislednings
nämnden ska upphöra. När krisorganisationen avvecklas ska all dokumentation från hisled
ningsnänmdens och stabens arbete samlas ihop, systematiseras och arkiveras. 

Efter en händelse där kommunens krisledningsorganisation har varit verksam ska arbetet ut
värderas och granskas. Som grundmaterial vid utvärderingen används den dokumentation som 
skett samt övriga synpunkter och upplysningar från berörda förvaltningar och personer som 
varit verksmmna i krisorganisationen. Utvärderingen kan sedan ligga till grund för förbätt
ringar vid revideringar av dem1a plan. säkerhetssamordnaren ansvarar för att utvärderingen 
utförs. 

Utbildning och övning 

Utbildning ska i första hand erbJudas till krisledningsnämndens ordförm1de och vice ordfö 
rande samt till bisledningsstabens ordinarie representanter. Målsättningen är att dessa smnt 
liga ska kmma erbjudas minst två utbildningstillfållen vm:dera under en mm1datperiod. I m1dra 
hand ska krisledningsnämndens övriga ledamöter samt ersättare i krisledningsstaben erbj'c~das 
utbildning. Kurser och seminarier anordnas bl. a. av länsstyrelsen och andra myndigheter. Vii 
kenfvilka kurser 1nan ska gå bestäms av karsens im1ehåll, vem kursen vänder sig till samt vil 
ken roll mm1 har i Juisorganisationen. 

För att se har orgm1isationen fangm·ar när det verkligen gäller bör den övas. Målsättningen är 
att--i--l:Jö1jan av vmje mandatperiod kanna genomföra en stöne övning med hela krislednings 
organisationen samt kommunens alla förvaltningar och b&lag-inblandade. Den bör genomfö 
ras efter det att fhllmäktige inför vmje ny mandatperiod beslatat om konum~nens plan för ex
traordinära händelser. Dessutom ska mindre omfattande övningm· där hela eller delar av kris 
organisationen medverkar genomföras 2 3 gånger under mandatperioden. 
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Må! och riktlinjer 

När händelser inträffar som medför samhällsstörningar av olika slag spelar informationen 
kring händelsen en mycket viktig roll. Allmänhet, näringsliv, organisationer, myndigheter etc. 
har behov av att kunna få snabb, konel<t och lättförståelig information för att själva kunna 
hantera situationen på bästa sätt. Vid olyckor och katastrofer med mfumiskor inblandade är 
det också viktigt med snabb och korrekt information för att minska oron hos drabbade och 
anhöriga och för att förhindra ryktesspridning. 

Tingsryds kommun har som målsättning att uppfylla allmänhetens och samhällets alla aktö
rers krav på snabb, korrekt och lättförståelig information, och att kunna ge informationen kon
tinuerligt i den utsträckning som hävs med hänsyn till händelsen. Informationen ska därför 
göras tillgänglig för alla som är i behov av elen, även för de som inte förstår svenska eller på 
aruiat sätt är svåra att nå ut till med information. 

Vid en extraordinär händelse där hisledningsorganisationen är aktiverad gäller följande rikt
linj er för Tingsryds kmmmms infonnationsinsatser: 

):> Krisledningsnämnden öve1iar förvaltningarnas infmmationsansvar. 

):> Krisledningsstaben ska som första åtgärd prioritera att snabbt få ut korrekt och angelä
gen infmmation om händelsen. 

):> K.risleclningsstabens infmmationsgrupp uneler ledning av informatören sköter all utgå
ende information. Detta för att kmmmmens information ska vara entydig och förhindra 
att dubbla budskap förs ut. 

):> Telefonsamtal som rör händelsen ska så långt som möjligt tas omhand via ISAK
systemet. Konmmnens växel ska fungera så normalt som möjligt. En förstärkning av 
växelns bemmming kan ändå vara nödvändig. 

Vid en allvarlig händelse som inte bedöms son-i extraordinär kan förvaltningschefen för en 
drabbad förvaltning begära hjälp med informationsinsatser från kommunen centralt. Kom
munchefen kan då besluta om att sammankalla krisledningsstabens infonnationsgrupp. 

~ nforrmatuonsg n.n p pens arbets u ppg ifterr 

Informationsgruppen har följande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

):> Producera information via webben, am1onser, pressmeddelanden, flygblad, internin
formation till kommunens personal, lägesrapporter till länsstyrelsen, m.m. 

):> Ansvara for löpande kontakter med media. Här ingår att t.ex. förse radion med angelä
gen information som snabbt måste ut till kommuninvånarna (VMA (=Viktigt Med
delande till Allmänheten) och mynclighetsmeddelanclen), samt att anordna och leda 
presskonferenser. 
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~ Anpassa informationen så att alla berörda invånare kan ta del av denna. För detta ska 
finnas tolkhjälp och möjligheter att sprida infonnationen på för ändamålet lämpligt 
sätt. Som en förberedelse bör en inventering utföras av vilka språldmmpetenser som 
finns inom kommunens egen organisation. Info1mationsgruppen kan då nyttja dessa 
resurser för tolkhjälp i en hissituation. 

~ Utfo1ma och lämna riktad information till särskilt drabbade om så erfordras. 

~ Kontinuerligt bevaka vad som publiceras i massmedia, samt samla in detta genom att 
ffim:El.a, kopiera, m.m. och sedan spara materialet. 

~ Utvärdera de egna informationsinsatserna samt fånga upp frågeställningar från all
mänhet, näringsliv, organisationer etc. för att kunna förbättra kommande informations
insatser. 

~ Organisera ett eventuellt upprättande av informations- och upplysningscentraler och 
förse dem med aktuell infmmation. 

~ Samverka med andra aktörer för att kunna samordna informationsinsatser, om detta 
anses vara lämpligt med hänsyn till den uppkonma situationen. Som exempel på situ
ationer där informationssamverkan är viktig är vid akuta olyckor och katastrofer, där 
även räddningstjänsten, polisen, landstinget Region Kronoberg m.fl. har ett informat
ionsansvaL Vid samverkan med frivilliga resursgrupperna ska info1mationsgruppen 
förse dessa med elen information som de i sin tur ska föra ut i samband med deras 
uppdrag. 

För mer detaljerade uppgifter och instruktioner för info1mationsgruppens arbete se "Informat
ionsmanualen" . Där ska också fim1as mallar för pressmeddelanden, flygblad, rappmier m.m. 
såväl på papper som digitalt på t.ex. CD-skiva, samt listor på tolld1jälp. 

~ s Arr 

ISAK är ett informationssystem vars syfte är att ge snabb, samordnad och konel<t information 
i sambandmed särskilda händelser, t.ex. vid en allvarlig trafikolycka med många mätmiskor 
inblandade, extrema vädersituationer, epidemi eller problem med clricksvattenförsö1jningen. 
ISAK är avsett att användas för att förse allmänheten med information via telefon och inom 
kort via we b ben. Systemet ska kunna användas vid alla tillfållen då man kan förvänta sig att 
ett stort antalmänniskor under en kort tid söker information hos olika myndigheter eller andra 
intressenter via telefo1mätet. I ISAK samverkar länsstyrelsen, landstinget, polismyndigheten 
och kommunerna i Kronobergs län med gemensamma informationsresurser. Även om resur
serna är geografiskt sprielda kanman skapa en gemensam bild av händelsen och elen informat
ion som finns . 

Systemet består av två delar, en telefonlösning och en Internetlösning som är telmiskt obero
ende av varandra. Telefonlösningen utgörs av en virtuell callcenterfunktion, VCC, med ett 
specifikt telefommnuner som allmänheten ringer (i princip en växelfunktion). Konununikatö
rer, cl.v.s. personer som ska besvara förfrågningar från allmänheten, kan ansluta sig till VCC 
från ett antal fördefinierade platser och då ta emot samtal. Kommunikatörerna kan fysiskt 
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finnas på sin respektive hemmaplan, t.ex. i den egna kommunens lokaler. För att kommunika
törerna ska kmma lösa sin uppgift får de tillgång till korrekt infonnation om läget via en van
lig Intemetanslutning. Infmmationen har sammanställts och publicerats av en redaktion som 
har fått underlag från de inblandade pmierna. 

Tingsryds kommuns uppgifter i ISAK består i att bemanna två kommunikatörsplatser för att 
svara på allmänhetens frågor. För dem1a uppgift luävs minst 6 personer för att kallila bernmma 
platserna dygnet runt om så luävs. Kommanen ska också ha en redaktör i ISl\K för att la1m1a 
lägga upp en händelse där om så behövs, eller att lägga in infom1ation om en redan '..~pplagd 
händelse. Informatören är redaktör--i--±&i' .... K. Erstittare är informatörens ersättare. KO:ffi:ffl:unche 
fen..-!7esbtar om att lägga upp en händelse i ISAK. 

Vid en händelse i en annan kommun och som inte berör Tingsryds konmllm kan det bli aktu
ellt att kommunen får en begäran om att bemanna kommunikatörsplatser. Då är det kommun
chefen, i smmåd med respektive kommunikatörs förvaltningschef, som beslutar att kalla in de 
konununikatörer som erfordras. 

Informationsgruppen disponerar som arbetslokaler kansliets gruppnnn, info1matörens ar
betsrum samt rum i meclborgarkontoret, Torggatan 12, l :a våningen, i Tingsryds samhälle. 
Alternativ arbetsplats, ifall krisledningsstaben också utnyttjar sin alternativa plats, är rädd
ningstjänstens lokaler på Lokgatan 20 i Tingsryds samhälle. 

ISAK:s kommunikatörsplatser finns i "Tekniska huset", Torggatan lO i Tingsrycls samhälle. 
Telefonjacken finns i två olika tjänsterum i byggnadens södra ände på plan 2. 

Presscenter där större presskonferenser skall hållas titgörs av Dackeskolans aula. Alternativt 
presscenter är W asaskolans aula eller Gibson auditorium. 
Presskonferenser där det inte förväntas så många deltagare kan som ett alternativ också för
läggas i någon lämplig lokal i kommunhusen på Torggatan l O eller 12. 
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Enligt ett handlingspro.gram för extraordinära händelser, fastställt av kommunfullmäMige 
2010 04 .2~, sk~ alla Tmgsryds kommans nämnder/förvaltningar ha en plan för hantering av 
extraordmara handelser. Detta gäller även kommunens stiftelser och bolag. 

F?r ~ärvarande är det bm·a socialförvaltningen och Tingsryds Energi AB (TEAB) som har 
~m·d1~a och fa~tställda planer. Resterande förvaltningar håller på att utarbeta planer men har 
annu mte fårdigställt dem. 

Socialförvaltningen uppr~tt~de år 2002 en plan för säkerhets och trygghetsplm1ering och har 
sedan dess re?elbundet hallit planen appdaterad. Planen beskriver m1svarsfördelningen mellan 
kom1~1u~1led~mgen och socialförvaltningen och hur förvaltningen ska organiseras och agera i 
en knss1tuatwn. TEi\B :s plan apprättades 20 l O 11 16 och vism hur verksamheten ska Ycunna 
apprätthållas tillfredsställande vid allvm·liga händelser. 

S~nrtliga ~.P~'altning~r har .gjort en identifiering av samhällsviMig verksmnhet och kmilägg 
m.ng av mOJ hga omfordelmngar av resurser på förvaltningen. Detta finns dokumemerat i 
~~ngsr~~s ~o~umms pand~miplan. Vid en pandemi kommer resarsfrågan att bli väsentlig var 
for det aT viktigt att redan mnan kartlägga hur de personella resurserna kan användas på bästa 
sätt. Dokumentet vism· 

vad inom förvaltningens olika verksamhetsområden som måste fimgera och vad som 
kan a'v'Ym·as eller göras U'! andra, 
vilken lägsta nivå som kan accepteras, 
i vilken prioriteringsordning uppgifterna skallertföras, 
vem som är ansvarig för resp. verksamhetsområde. 

För övrigt kan nämnas att bm·n och ertbildningsförvaltningen har ertarbetade krisplaner vid 
vmje skola. 
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Som komplettering till denna plan skall finnas ett antal dokument med mer detaljerade in
struktioner, uppgifter om personer ingående i krisorganisationen etc. säkerhetssamordnaren är 
ansvarig för att dessa dokument är uppdaterade. Dokumenten skall finnas i beredskapslådan. 
Följande dokument skall finnas: 

- Larmlista vid extraordinär händelse. 
- Adress- och telefonlista för krisledningsnämnden. 
- Adress- och telefonlista för krisleclningsstaben. 
- Adress- och telefonlista för informationsgruppen. 
- Adress- och telefonlista för clokumentations/servicegruppen. 
- Adress- och telefonlista för resurspersoner. 
- Adress- och telefonlista för ISAK. 
-Adress- och telefonlista för POSOM-gruppen. 
- Namn- och telefonlista över externa kontakter på länsstyrelse, kommuner m.fL 
- Larmlista för Frivilliga resurs grupperna. 
- Beredskapslådan - innehållsförteclming och ansvar. 
- Checklista för iordningställande av ledningsplats. 
- Instruktion och checklista för stabschef. 
- Instruktion och checklista för informatör. 
- Instruktion och checklista för dokumentatör. 
- Instruktion och checklista för lägesansvarig. 
- InformationsmanuaL 
- Beredskapslägen- åtgärder vid vädervamingar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till Handlingsprogram för 

förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor under mandatperioden 2015-

2018. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i beslut 2013-01-31 ett handlingsprogram 
för det olycksförebyggande arbetet i Tingsryds kommun som inte utförs av 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Programmet ger en bild av vilka 
olyckor som sker i kommunen och i samhället i stort samt visar på vilka 
olycksförebyggande åtgärder som prioriteras inom kommunens 
verksamheter och vilka mål kommunen vill uppnå med det 
olycksförebyggande arbetet. 

Föreliggande förslag till handlingsprogram har i stort sett samma omfattning 
och sakinnehåll som det nu gällande programmet. Förändringama i texten 
handlar mest om en anpassning till organisatoriska förändringar och 
namnbyten i kommunen samt att olycksstatistiken har uppdaterats. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i handlingsprogrammet inte 
innebär några förändrade åtaganden för nämnder och styrelser har 
kommunkansliet inte ansett det nödvändigt att remittera förslaget till övriga 
nämnder och styrelser. I arbetet med uppdateringen av 
handlingsprogrammet har samråd har skett med berörda förvaltningar 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjöm Ahlgren 2015-08-05 
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1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

H~H1J dl~in1~sprogram ffö rr förebyggande verksamhet tm 
skydd mo~ o~yckorr, mandatperioden 2015~201 8 

JFörsbg till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till Handlingsprogram för 
förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor, mandatperioden 2015-2018 . 

Beskr ivning av är endet 

Kmmnunfullmäktige fastställde i beslut 2013-01-31 ett handlingsprogram för det 
o lycksförebyggande arbetet i Tingsryds kommun som inte utförs av Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg. Programmet ger en bild av vilka olyckor det är som sker i kommunen 
och i samhället i stort samt visar på vilka olycksförebyggande åtgärder som prioriteras 
inom kommunens verksamheter och vilka mål kommunen vill uppnå med det olycks
förebyggancle arbetet. 

Föreliggande förslag till handlingsprogram har i stort sett samma omfattning och sakin
nehåll som det nu gällande programmet. Förändringarna i texten handlar mest om en 
anpassning till organisatoriska förändringar och namnbyten i kommunen samt att 
olycksstatistiken har uppdaterats. Ändringarjämfört med gällande handlingsprogram 
har markerats i förslaget så att ny text är rödfårgael och borttagen text är överstruken. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i handlingsprogrammet inte innebär 
några förändrade åtaganden för nämnder och styrelser har kommunkansliet inte ansett 
det nödvändigt att remittera förslaget till övriga nämnder och styrelser. I arbetet med 
uppelateringen av handlingsprogrammet har samråd har skett rt1ed berörda förvaltningar 

Kornmunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser 

KOMMUNKANSLIET 

c_·:.::- ~-r;_)i;:;!1~{ _ __ _ 
Tort J.örn Ahlgren 
s äkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöl;sadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0 477 441 o o (vx) Ot.l-77 313 oo 

e-postjhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.s e 
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3 

Bakgrund 

I Lag (SFS 2003:7789) om skydd mot olyckor (i fortsättningen kallad LSO) fitms bestämmel
ser om de åtgärder som staten, kommunema och enskilda ska vidta till skydd mot olyckor. 
Bland annat ska kommunen ha handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för 
räddningstjänst. I handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet "skall anges målet för 
konmnmens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda 
till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kornmunens förebyggande verk
samhet är ordnad och hur den planeras." 

I LSO 3 kap. l §står följande: "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 inshänks, verka för att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder." Kmmmmalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) har 
uppdrag från kommunerna Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo att sköta kommurremas 
lagstadgade uppgifter enligt LSO inom områdena räddningstjänst och brandfarliga och explo
siva varor. Det är värt att påpeka att det enligt lagen är den enskilde medborgaren och/eller 
fastighetsägaren som har det primära ansvaret för att förebygga olyckor och att ktmna ingripa 
om en olycka skulle inträffa. 

I RÖK:s uppdrag vad gäller förebyggande verksamhet ingår åtgärder för att förebygga brän
der och skador till följd av bränder. Däremot ingår inte att verka för att åstadkomrna skydel 
mot andra olyckor än bränder. Kommunfullmäktige beslutade 20 13-01-31 om Detta delffi
ment är ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor där Tings
rycls kommun beshiver olycksförebyggande åtgärder som inte tas upp i RÖK: s handlingspro
gram. Beslut om att Tingsryds .kommun ska utarbeta ett sådant handlingsprogram är taget av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2010 12 13 . Detta nu aktuella handlingsprogrammet är en 
uppelaterad och reviderad upplaga av programmet från 2013. Handlingsprogrammet har utar
betats av kommunkansliet i samråd med kommunens förvaltningar, bolag och stiftelser samt 
RÖK. 

Syfte 

Det övergripande syftet med LSO är "att i hela landet bereda mäm1iskors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt 
skydel mot olyckor". Visionen med lagstiftningen är att det måste bli fårre som dör, fåne som 
skadas och mindre som förstörs. 

Detta handlingsprogram ska komplettera RÖK: s handlingsprogram så att arbetet med olycks
förebyggande åtgärder inom Tingsrycls kommun mot andra olyckor än bränder också kanuner 
med i ett handlingsprogram. Programmet ska ge en bild av vilka olyckor det är som sker i 
kommunen och i samhället i stort. Det ska också visa på vilka olycksförebyggande åtgärder 
som prioriteras inom kommunens verksamheter och vilka mål man vill uppnå med det olycks
förebyggande arbetet. 

Avgränsningar 

Detta handlingsprogram utgör inte Tingsryds kommuns handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet enligt bestämmelsema i LSO 3 kap. 3 §. I det avseendet hänvisas till Räddnings 
tjänsten Östra Kronobergs handlingsprogram för innevarande mandatperiod. 
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Riskbilden för kommunen sträcker sig från vanliga olyckor och skador till risker för stora 
olyckor samt kriser och extraordinära händelser. Sambanden mellan dem kan beskrivas med 
hjälp av nedanstående figur. 
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,l 
l 
j 

va rdagshän delser 
t .E>:. fall skador. bilol)•ckor, 
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1 
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"Vardagshändelser" har hög sannolikhet och drabbar en eller få individer och deras nä1maste, 
men kan sägas få mindre konsekvenser på samhället i stoli. Kriser och extraordinära händel
ser däremot har mycket låg sannolikhet, men konsekvensema för samhället är mycket stora. 

Kommuner och landsting ska enligt lagstiftningen analysera riskema i samhället i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Senast som Tingsryds kornmun gjorde en sådan analys var år 201 5. I risk
och sårbarhetsanalysen är det huvudsakligen stora olyckor, kriser och extraordinära händelser 

·· som analyseras. Händelsema bedörns utifrån smmolild1et och konsekvens samt hur väl kom
munen kan motstå påfrestningen. 

Detta handlingsprogram kommer att fokuserar på "vardagsolyckor", d.v.s . sådana olyckor 
som händer ofta. Vmje sådan olycka som händer får ofta stora konsekvenser för denide som 
drabbas, men får inte samma uppmärksamhet som en stor olycka. Ändå får många små olyck
or tillsammans lika stora konsekvenser i form av mänskligt lidande som en stor olyckskata-· 
strof. 

För att få kunskap om vilka olyckstyper som ger upphov till skador och dödsfall fi1ms det en 
hel del statistik att tillgå. s tatistikuppgifterna i detta handlingsprogram är tagna från Social
styrelsens statistikclatabas. Av dessa uppgifter framgår bl.a. att det år 201 3 var nästan 3350 
personer som omkom i Sverige till följd av olycksfall. 

I diagram, bilaga l, visas dödsorsaksstatistik för Kronobergs län gällande åren 2011 -2013 . 
So111 jän1förelse l1ar självn1ordsstatistilcen tagits 1ned fastä11 själv1nord lcanske inte direkt räk
nas som en olycka. A v diagrammet framgår att fallolyckor utmärker sig som elen enskilt 
största dödsorsaken vid olyckor, följt av olika trafikolyckor (vägtransportolyckor) samt för
giftningsolyckor. Många dödsorsaker har inte kunnat specificeras men här fim1s många döds
fall som troligen orsakats genom fallolycka. 
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Om man tittarpåskadestatistiken vid olyckor, d.v.s. där olyckan inneburit vårdtillfållen istäl
let för dödsfall, blir dominansen av fallolyckor än mer tydlig. Av tabell, bilaga 2, framgår 
yttre orsaker till skador och förgiftningar inom Kronobergs län åren 2010-2013 , samt hur 
många vårdtillfållen respektive orsak har inneburit. A .. v siffrorna för skador på grund&'<' fallo
lyckor kan man se en llppåtgående trend från år 2008 till2010. Den dominerande skadeorsa
ken är fallolyckor och antalet har efter en under tidigare år uppåtgående trend stabiliserat sig 
på drygt 2000 st. per år. 

Det går att få fram ytterligare detaljerad statistik om på vilket sätt fallolyckor sker. I tabell, 
bilaga 3, visas orsaker till fallolyckor i Kronobergs län för åren 20 l 0-20 13 uttryckt i antal 
vårdtillfållen. Siffi:orna visar att de flesta fallolyckor sker genom att man halkar, snavar eller 
snubblar och därefter faller i samma plan som man befinner sig på. Fall ner från en höj d, t. ex. 
trappa, stege, möbler etc. är alltså inte lika vanligt som fall i samma plan. statistiken säger 
inte något om hur allvarliga skadorna är men en stor del av de frakturer som behandlas, t.ex . 
höftfrakturer, har sarmolilet uppkommit i samband med fall. 

5 

statistiken visar också på hur åldersfördelningen ser ut för olika olyckstyper. Ett tydligt möns
ter är att fallolyckorna drabbar huvudsakligen äldre personer ( +65 år). När det gäller trafiko
lyckor kan man likaledes se att åldersgruppen 15-24 år är övenepresenterade. Om man tittar 
på specifik olycksstatistik för Tingsryds kommun vad gäller fallolyckor och trafikolyckor som 
resulterat i vårdtillfållen så visar det sanuna mönster. Diagrammen nedan visar åldersuppde
lad statistik för fallolyckor respektive vägtransportolyckor i Tingsryds kommun. 
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An t al personer vårdade i slutenvård per år på grund av fal lolycka 
i Tingsryds kommun uppdelat på åldrar. Treårsmedelvärden 2011-2013 
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6 

Sammantaget kan konstateras att fallolyckor vmje år drabbat i genomsnitt 144 personer i 
Tingsryds kommun under åren 2011-20 13, vi lket är 21 fler än genomsnittet för tidigare 
treårsperiod 2008-20 l O. Motsvarande siffra för trafikolyckor är 16 personer, en person mer än 
tidigar treårsperiod. Övriga olyckor inom samma tidsintervall i kommunen som inneburit 
vårdtillfållen uppgår till i genomsnitt 32 st/år. I elen siffran ryms ldäm- och tryckskadOI, 
förgiftningar, clnmkningstillbucl, rök- och brännskador m. m. samt ett antal ospecificerade 
skaclefaktorer. 

Hur ser det då ut om manjämför med tidigare års skaclestatistik? Av diagrammen nedan 
framgår skadeutvecklingen de senaste årtiondena i Tingsryds kommun för fallolyckor och för 
trafikolyckor. När det gäller fallolyckor kan man se att dessa var fler uneler 1990-talet än 
under 2000-talets första tioårsperiod. ~om konstaterats tidigare kan man Man kan se en upp
åtgående trend från år 2008 t-i-112010 för fallolyckorna i kommunen som de sista tre åren har 
stabiliserat sig ungefår på J 990-talets nivå. Denna trend är densamma som för länet i stort. 
Den största ölrningen av fallolyckor stå kvinnorna för. t-länet. Detta återspeglar sig även i sta 
tistiken för Tingsryd. Det är anmärlmingsvärt att i Tingsryd äHle-t-kvim1orna som ensamt står 
för ölmingen av antalet fall olyclffif. Beträffande skador på grund av trafikolyckor är den 
långsiktiga trenden att dessa minskar i antal inom kommunen. Variationen mellan enstaka år 
kan däremot vara stor. 
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Anta l personer vårdade i slutenvård per år på grund av transportolycka 

i Tingsryds kommun åren 1987-2010. Treårsmedelvärden. 
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Prioriteringar och målformuleringar 

Utifrån syftet med handlingsprogrammet samt riskbild och olycksstatistik som redogjorts för 
ovan ska kommunen göra prioriteringar för vilka olycksförebyggande insatser man vill falm
sera på. Diskussioner har förts inom och mellan Tingsryds kornmuns förvaltningar om vilket 
olycksförebyggande arbete som kan göras inom ramarna för förvaltningarnas verksamhetsan
svaL Förslagen på vilka prioriteringar som ska göras har mynnat ut i att insatserna fokuseras 
på att förebygga olyckor och skador bland barn och bland äldre (>65 år). Följande olycksorn
råden anses som viktiga att arbeta med: 

Fallolyckor 

Trafikolyckor 

Drunlrningsolyckor 

Här ska arbetet fokusera på att minska fallolyckorna bland äldre i 
sina hem samt fallolyckor rn.rn. bland barn på skolgårdar och lek
platser. 

Åtgärderna begränsas till trafikmiljöer där kommunen är väghål
lare samt till barnens väg till skolan. 

Att öka sirnkum1igheten hos barn anses som en viktig åtgärd, lik
som att livräddningsutrustning måste fim1as även på andra risk
fyllda platser än badplatser. 

När det gäller förebyggande åtgärder mot brand är det som tidigare nämnts RÖK som har 
uppdraget utifrån lagstiftningens krav. I detta handlingsprogram tas ändå förebyggande åtgär
der mot brand med, men begränsas till att endast omfatta objekt där kommunen själva har en 
verksamhet inom äldre- och handikappomsorg. 

Utifrån kommunens analyser och riskbedömningar samt prioriteringar av säkerhet och skydd, 
ska mål för det olycksförebyggande arbetet formuleras. Målen ska visa vad kommunen avser 
att uppnå med den olycksförebyggande verksamheten i stora drag. I handlingsprogl'arnrnet 
delas målen upp i säkerhetsmål och prestationsmåL 

® Säkerhetsmål 
Beskriver den nivå av skydd och säkerhet som kommunen bör nå. Säkerhetsrnålen 
formuleras utifrån medborgarens perspektiv och anger vilken effekt eller vilket resultat 
som eftersträvas. 

® Prestationsmål 
Anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsrnålen. Prestationsmålen beskriver vilka 
konkreta åtgärder och aktiviteter konununen tänker genomföra genom sina nämnder 
och förvaltningar/verksamheter. Till prestationsmålen anges vilken nämnd som är an
svarig för att respektive mål uppfylls. 
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Fallolyckor 

Säkerhetsmål nr. 1 

j&~ull~:~, . ll~i-~~~~ 1Jllru_;-~~~~~Xt~t?.~0Hl(!l tlj-.. ~~-;,:;ij~,-;~,~-'~-;;~~-P- :~ (t~ ~'L1~ m))J~'-~J<B' O__([([~ rr.Lffii<!lW 
l1} !..<Cn_(!rl~~!ll._ _ _ ____ _ 

Prestationsmål: 

l . Kommunen ska med hjälp av uppsökande verksamhet till personer som är 75 år gamla 
och som inte har några insatser från socialtjänsten, informera om riskema och före
byggande åtgärder vid fallolyckor. Inf01mation ska också ges om vilka insatser som 
kan erbjudas vid behov. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

2. Personal inom äldre-och funktionshindersomsorgen ska utbildas i fallförebyggande åt
gärder. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

3. Kommunen ska i samverkan med andra aktörer vmje år bjuda in till en dag med in
formation för seniorers säkerhet. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

Säkerhetsrnål nr. 2 

. r :~.}s-;~ •fk(l!:u [I.PrP llilJ:<JJJ~~~"(!~u ~.-;:r~ Gif~p~J~ 1ft_;_.:; :1 ~Jl~1{ • J~. ijmmJ::c~ onll ~rtfffi-umua\iJ})~O ®T!J(r 11 i' 

l M~hct \,'ll}Y.t .,n,x,_~;mJ((t\! ;JJJd!u.•I~l11il.~'iJL(!xf~lill , ___ -- ---- -- ------- - ----- --- ---------- . 

Prestationsmål 

l . En årlig säkerhetsinspektion av kommunala lekmiljöer vid förskolor, skolor, park- och 
grönområden samt bostadsområden ska genomföras. 
Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden, Stiftelsen J<ommunlms-,.-TingsJydsbostäder. 

2. Nyinköpt utrustning till kommunala skolgårdar, parker och grönområden samt bo
stadsområden ska vara godkända enligt Svensk standard SS-EN1176, 1177. 
A nsvarig: Samhällsbyggnadsnämnden, Stiftelsen Kommunhus. Tings1ydsbostäder. 
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Twafikolyckor 

Säkerhetsmål nr. 3 

------~--...,.,....,..--. -·- ----- ----·---------· 
[llil[ffi) (t~fn WIJ:l;ll !f!I\(fll r;, \~ i't!' liWJ (j <1l.t rtuff.u. .:,'ll}<a(t; ll_i :;L!}l• ll~muiimw ~n{(~ l ~h.:-~ . ~ ~;f.jJT" . r . 
Lltr\'lr[!'HIJ_sl-:__ ____ ------~-

Prestationsmål 

l. Kommunen ska inventera och åtgärda skolvägar och skolskjutshållplatser för att 
minska olycksriskerna. 
Ansvarig: Smnhällsbyggnadsnämnden. kom nnmsty1·else 11 

2. Kommunen ska vid upphandling av skolsl<jutsar bäva att bussen har alkalås och att 
alla sittplatser har säkerhetsbälte. 
Ansvarig: Kommunstyrelsen. 

3. s kolbarnen ska uppmärksammas på riskerna i samband med skolskjutsåkning. 
Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden. 

Säkerhetsmål nr. 4 

Prestationsmål 

l. Konununen ska anlägga fler gång- och cykelvägar och i detta arbete prioritera gator i 
närheten av skolor. 
Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Kommunen ska anta och genomföra en hastighetsplan som visar på vilket sätt hastig
heterna i Tingsryds kommuns tätorter ska kunna sänkas. 
Ansvarig: Smnhällsbyggnadsnämnden 

3. Kommunen ska i samverkan med andra aktörer såsom Trafiksäkerhetsverket, m.fl. ar
beta för ett ökat trafiksäkerhetsmedvetande. 
Ansvarig: Smnhällsbyggnadsnämnden 

4. När behov av balkbekämpning uppstår ska kommunen prioritera balkbekämpning på 
gång- och cykelvägar. 
Ansvarig: Seanhällsbyggnadsnämnden 

9 
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11 

Brand 

Säkerhetsmål nr. 6 

Prestationsmåi: 

l . Hemtjänstens personal och stödpersonal inom socialpsykiatrin ska utbildas i förebyg
gande brandskydd för att kunna hjälpa brukarna i det egna hemmet och stödboendet 
att vidta brandskyddsåtgärder. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

2. Alla brukare i eget boende inom socialnämndens verksamhetsmmåden som har insat
ser från hemtjänsten ska erbjudas ett brandförebyggande hembesök. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

3. Kommunen ska i samverkan med andra aktörer vmje år bjuda in till en dag med in
formation för seniorers säkerhet. 
A nsvarig: Socialnämnden. 
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Billaga Jl 

Skaclehäncle lser med oklar avsikt 

Självmord 

AncfrZ! och icke specificerade faktorer 

Förgiftningsolyckor/skadliga ämnen -

-l 
Kontakt med heta föremål och heta ämnen fJ 

Rök och öppen eld l 
-l 

Elektrisk ström, strå lning, extrem l 
lufttemperatur/lufttryck 

Annan kvävning 
-i 

Drunkningsolycka b 
l 

Exponering för icke levande mekaniska l -
krafter 

Fallolyckor 
.J 

Transportolycka på vatten l 
j l 

Transportolycka personbil } · 
- ~ 

Transportolycka motorcykel l: 
-l 

Transportolycka cykel -1 

Transportolycka fotgängare p 
i 

"i 

o 

_ l 

s 10 15 20 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2015-07-22 
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Bilaga 2 

Vttr® ©!f§taJk®!r ft~ ~~ §!ktald©!r ©(C !hl ~©!rg~fftrrn ~ n1lgJaHr 2(Q)~ (O)o2(0)~ 3 

Antal vårdtH!fällei1, Kronobergs lä lrD 

Yttre orsak 2010 2011 2012 2013 
Transportolycka fotgängare 10 16 17 19 

Transportolycka cykel 80 82 96 98 

Transportolycka motorcykel 53 69 58 39 

Transportolycka personbil 99 95 94 73 

Transportolycka lätt lastbil o o 1 o 
Transportolycka tung lastbil o o 4 1 

Transportolycka buss 1 2 o 1 

Andra transportolyckor på land 47 42 44 36 

Transportolycka på vatten 1 1 o 6 

Avsiktligt självdestruktiv handling 257 245 285 215 

Fallolycka 2048 2134 2064 2047 

Exponeri ng för icke levande mekaniska kraft er 188 242 236 228 

Exponering för levande mekaniska kraf ter 85 94 78 75 

D ru'n k n i ng so lycka 2 2 1 4 

Annan kvävning 5 2 2 3 

Elektri sk ström, st rålning, eJ{t rem lufttemperatur/ lufttryck 12 10 9 5 

Rök och öppen eld 19 11 16 10 

l<ontakt med heta föremål och heta ämnen 15 12 17 18 

l<ontakt med giftiga djur och växter 35 20 21 12 

El:poneri ng för naturkrafter o 5 2 4 

Förgiftningsolycka och eJ{ponering för skadliga ämnen 28 36 25 25 

Överansträngning och umbäranden 14 12 22 40 

Andra och icke specificerade faktorer 36 36 33 50 

Skadehändelser med oklar avsikt 28 35 26 49 

Sociaistyreisens statistikdatabas 2015-07-22 
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Bilaga 3 

Anta l vårdti!lfälleli1l~ Kronobergs län 

Yttre orsak 2010 1011 1012 2013 
---·----· 

Fall i samma plan i samband med is eller snö 97 75 93 92 

Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling 734 793 780 802 

Fall där skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard eller 34 22 52 43 
snowboard använts 
Annat fall i samma plan genom kollision med eller lmuff av 10 16 10 17 
annan person 
Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer 3 3 3 1 

Fall från rullstol 4 12 13 25 

Fall från säng 28 34 49 46 

Fall från stol 16 25 35 36 

Fall från andra möbler 7 13 21 8 

Fall från lekredskap på lekplats 20 26 19 28 

Fall i eller från trappa eller trappsteg 91 119 116 136 

Fall på eller från stege 44 51 37 32 

Fall på eller från byggnadsställning 2 16 9 2 

Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstrukt- 22 22 14 10 

i on 
Fall från träd 3 13 11 6 

Fall från stup o 2 2 1 

Dylming eller hopp i vatten med annan skada än drunkning 1 o o o 
eller drunkningstillbud 
Annat fall från ett plan t ill ett annat 10 25 20 22 

Annat fall i samma plan 28 30 47 49 

Fall, ospecificerat 896 837 733 691 
_ _________ + ____ 

------ -~-

Socialstyre lsens statistikdatabas 2015-07-22 
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Ärende nr 10 

Pandemiplan för Tingsryd s kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) 

t o ~Tingsryds · kommun ~ ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-10 /0 
~ 

usterare 

§ 242 

Pandemiplan för Tingsryds kommun 
Dnr2015/398 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till pandemiplan för 
Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Gällande pandemiplan för Tingsryds kommun fastställdes av 
kommunfullmäktige i beslut 2009-06-25. Planen ska vara en hjälp för 
kommunen att hantera en pandemi och ett befarat stort personalbortfalL I 
planen finns beskrivet kommunens åtgärder vid WHO:s olika faser och 
innehåller en identifiering och prioritering av kommunens samhällsviktiga 
verksamheter. 

Föreliggande förslag till pandemiplan är identisk med gällande plan vad 
gäller åtgärder vid en pandemi vid WHO:s olika faser. Det som reviderats är 
i huvudsak bilagorna med identifiering och prioritering av samhällsviktig 
verksamhet vid kommunens förvaltningar. Dessa har blivit genomgångna 
och uppdaterade av förvaltningarna i samband med risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet Revideringen har mestadels handlat om en 
anpassning till organisatoriska förändringar och namnbyten. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte innebär någon 
förändring i hur kommunen ska hantera en pandemi har kommunkansliet 
inte ansett det nödvändigt att remittera förslaget till övriga nämnder och 
styrelser. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2015-08-05 

Rapport "Pandemiplan för Tingsryds kommun" 
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Bilaga Ks Au § 242 2015-08-10 

Kommtmledningsförvaltningen 

Torbjörn Ah/gren 
0477 441 79 
torbjorn .ah/gren@tingsryd .se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dnr: 2015/3 98 180 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut: 

Konmmn:fullmäktige fastställer bifogat förslag till pandemiplan för Tingsryds kommun . 

.!Beskrivning av ärendet 

Gällande pandemiplan för Tingsryds konunun fastställdes av kommunfullmäktige i be
slut 2009-06-25. Planen ska vara en hjälp för kommunen att hantera en pandemi och ett 
befarat stort personalbmifall. I planen finns beskrivet kommunens åtgärder vid WHO:s 
olika faser och innehåller en identifiering och prioritering av konmmnens samhällsvik
tiga verksamheter. 

Föreliggande förslag till pandemiplan är identisk med gällande plan vad gäller åtgärder 
vid en pandemi vid WHO :s olika faser. Det som reviderats är i huvudsak bilagorna med 
identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet vid kommunens förvaltning
ar. Dessa har blivit genomgångna och uppdaterade av förvaltningama i samband med 
risk- och sårbarhetsanalysarbetet Revideringen har mestadels handlat om en anpassning 
till organisatoriska förändringar och nanmbyten. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte innebär någon förändring i 
hur kommunen ska hantera en pandemi har kommunkansliet inte ansett det nödvändigt 
att remittera förslaget till övriga nänmder och styrelser. 

Kommunfullmäktiges beslut ska siriekas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser 

KOMMUNKANsLIET 

<J;i;;Ut--
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/ hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
·www.tingsryd.se 

/V 
~ 
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DolmmenUyp 
Plan 

Velf's ion 
1 

Dokumen~a~illsvai'ig Fastställd 
säkerhetssamordnare 2015-

SenJast reviderad Diarienummer 
2015/398 180 

FÖRSlAG 

1 (7) f$ 
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Sid. 

Inledning 3 

Planeringsförutsäti:ningat· 3 

WHO:s faser 4 

A'i:gärder under pandemins olika faser 4 

Specifnka externa samhällsfunktioner 6 

Hantering av avlidna 7 

KompleNerande dokument 7 

Bilaga: 

. Identifiering av samhällsviktig verksamhet. Prioriteringar för respektive förvaltning; 
Tekniska förvaltningen Samhällsbyggnadsför\ta ltn ingen 

- Socialförvaltningen 
- Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur och fritidsförvaltningen 
- Kommunledningsförvaltningen 

Plan och miljökontoret 
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Inledning 

Influensa är en virussjukdom som sprids mellan människor. Vi har influensa i landet varje 
vinter. Efter genomgången infektion har man ett livslångt skydd mot just den influensastam
men. Virus kan dock förändra sina ytegenskaper varvid vårt immunsystem inte längre känner 
igen smittämnet. Man skiljer på "drift", en mindre variation som ger upphov till de årliga be
gränsade epidemierna och "shift" där det uppkommer ett helt nytt virus som ingen av oss har 
immunitet emot. Detta virus kommer då att kunna sprida sig kraftigt över jorden och vi har en 
s.k. pandemi. Under 1900-talet hade vi tre stora pandemier; Spanska sjukan 1918, Asiaten 
1957 och Hongkong 1968. Vid dessa insjuknade mellan 20 och 50% av befolkningen. 

Influensa är normalt en självläkande sjukdom där de flesta tillfrisknar inom en vecka. En del 
kommer dock att drabbas av sekundära lunginflammationer. Dödligheten är låg och drabbar 
främst personer med svåra hjärt- och lungsjukdom samt äldre. På grund av att så stor del av 
befolkningen insjuknar blir det ändå en betydande överdödlighet. 

Denna plan är framtagen på rekommendation av Länsstyrelsen och dåvarande Krisbered
skapsmyndigheten. Planen skall vara en hjälp för kommunen att hantera en pandemi och ett 
befarat stort personalbortfalL l planen finns beskrivet kommunens åtgärder vid WHO:s olika 
faser samt en identifiering av kommunens samhällsviktiga verksamheter framtagen av re
spektive förvaltning. 

Planeringsförutsättningar 

Som utgångspunkt för planeringen kan vi räkna med följande förutsättningar: 

0 En ny influensatyp som sprids mellan människor uppkommer någonstans i världen ut
anför Sveriges gränser. Vid tidigare pandemier har vi haft 3-4 månader på oss innan 
smittan nått vårt land. Med allt snabbare kommunikationer får vi dock räkna med att 
denna tid kan bli kortare. 

e Pandemin berör oss under 6-8 veckor. Under denna tid skall vi räkna med en sjukfrån
varo hos personalen på minst 15 %. 

lil Då pandemin når sin kulmen under 2-3 veckor kan sjukdomsfrånvaron vara upp till 
50%. 

e För dem som blir sjuka kan vi räkna med en frånvaro på minst fem arbetsdagar. 

lil Pandemin kan ha flera vågor, och den andra vågen kan tänkas komma tre till nio må
nader efter den första vågen. 

€!l Beräkningar för primärvården visar på åtta extra öppenvårdsfall på ett distrikt med 
2500 invånare om 25 % insjuknar under epidemin som varar 42 dagar. Motsvarande 
beräkningar för den slutna vården, med antagande om samma insjuknandegrad och en 
medelvårdtid på sju dagar, skulle det behövas 50 extra sängplatser per 100 000 invå
nare. Under de veckor med högst belastning kommer behovet säkert vara det dubbla. 

@ Under pandemin får man räkna med 100 extra dödsfall per 100 000 invånare. 

"' Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna utan kan 
komma vid vilken tidpunkt på året som helst. 

1$ 
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WHO:s faser 

Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp vissa kriterier för när ett virus har börjat spri
das på ett sådant sätt så att det kan klassas som en pandemi. Man har delat in förloppet i 
sex olika faser. Fas 1-4 motsvarar tidsperioden mellan större utbrott av pandemi och kan 
därför vara lämpliga att slås ihop till en grupp. Det är WHO som deklarerar att en influensa
pandemi har brutit ut. 

WHO fas 1 
Definition: Inga nya influensavirussubtyper har upptäckts bland människor. En influensavirus
subtyp som orsakat infektion bland människor kan förekomma bland djur. Risken för infektion 
och sjukdom hos människor bedöms som låg. 

WHO fas 2 
Definition: Inga nya influensasubtyper har upptäckts bland människor. En influensasubtyp 
cirkulerar bland djur och utgör en påtaglig risk för sjukdom hos människor. 

WHOfas 3 
Definition: Infektion med en ny virussubtyp hos människor har bekräftats men den har endast 
i sällsynta fall spritts från människa till människa. 

WHO fas 4 
Definition: Små anhopningar av mänskliga fall med begränsad smitta mellan människor iden
tifierade vilket antyder att virus är dåligt anpassat till människa. 

WHO fas 5 
Definition: Större anhopningar av fall men spridningen fortfarande lokaliserad vilket antyder 
att virus blir mer och mer anpassat till människa (påtaglig pandemirisk) 

WHO fas 6 
Definition: Pandemi: ökad och oavbruten smitta mellan människor i samhället. 

Atgärder under pandemins olika faser 

A) Tidsperiod mellan en pandemi. (Skulle kunna motsvara fas 1-4 enligt 
WHO:s indelning) 

0 Socialstyrelsen följer utvecklingen i EU och WHO. 

0 Smittskyddsinstitutet följer den epidemiologiska utvecklingen och rapporterar fortlö
pande till socialstyrelsen. 

<il Nationella pandemigruppen (NPG) sammankallas kontinuerligt varje år och övar regel
bundet. 

e Landstingen och kommunerna uppdaterar årligen sina planer. 

e Landstingen följer utvecklingen och förmedlar information lokalt. 

o Inför rapportsystem vid misstänkta fall. 
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Atgärd Ansvarig 
Pandemiplanering - översyn av pandemiplan säkerhetssamordnaren 
bör göras 1 gång/år 
Framtagning av dokument som styr vad som Kommunchefen 
gäller för omflyttning av personal mellan en-
heter vid en pandemisk situation 
Information vid behov- länkas till smittskyd- Informatör 
dets webbsida 
Erhåller information från länets smitt- MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
skyddsläkare som vidarebefordras till perso-
nalen - åtgärder diskuteras med primärvår-
den 
Följa nationella aktiviteter MAS 
MAS informerar kommunchef och säkerhets- MAS 
samordnare 
Klargöra samverkan kommun-landsting MAS 
WHO fas 4 - dialog med externa samhälls- säkerhetssamordnaren 
funktioner angående deras pandemibered-
skap 

B) Hot eller risk för en pandemi. (Skulle kunna motsvara fas 5 enligt WHO: s 
indelning) 

s Samtliga myndigheter se över sin verksamhet och de funktioner som är särskilt viktiga 
att säkerställa. 

s Smittskyddsinstitutet anpassar sin övervakning efter varje fas enligt särskild plan. 

s Socialstyrelsen samordnar smittskyddsläkarnas och landstingens arbete med planer 
för användning av vaccin och antivirala läkemedel samt provtagning och hantering av 
smittade patienter. 

Atgärd Ansvarig 
MAS informerar kommunchef och säkerhets- MAS 
samordnare 
Höja beredskapen - liten stab Kommunchefen 
Samverkan med landstinget MAS 
Se över identifieringen av samhällsviktig Respektive förvaltningschef 
verksamhet främst med avseende på minime-
ring och prioritering 
Personalplanering Kommunchefen --
Information vid behov- länkas till smittskyd- Informatör 
dets webbsida 
Prioritering av vaccin och antiviraler enligt Kommunchefen 
nationella riktlinjer 
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C) Aktuell parademL(Skulle kunna motsvara fas 6 enligt WHO) 

0 Ökad och bekräftad spridning genom hela befolkningen. 

0 Atgärder som ovan fortsätter. 

Atgärd Ansvarig 
MAS informerar kommunchef och säkerhets- MAS 
samordnare 
Krisorganisation/krisledningsnämnd aktiveras Kommunchef/kommunalråd 
Samråd tillsammans med landstinget Krisorganisationen 
Beslut om att prioritera/omfördela inom och Krisorganisationen 
mellan förvaltningarna 
Beslut om stängning av verksamheter Krisorganisationen 
Samverkan med länsstyrelsen och andra Krisorganisationen 
myndigheter 
Information vid behov - länkas till smittskyd- Informatör 
dets webbsida 

Specifika externa samhällsfunktioner 

6 (7) 

Av de externa samhällsaktörer, vid sidan av sjukvården, som bedöms bedriva samhällsviktig 
verksamhet samt är viktiga för kommunens verksamhet bör aktörer inom nedanstående 
verksamhetsområden tillfrågas om deras beredskap för en ev. pandemi. En uppdaterad lista 
på vilka bolag, organisationer etc. som kommunen har aktuella avtal med inom respektive 
verksamhetsområde och som bedöms falla under ovanstående krav skall finnas som ett 
kompletterande dokument till planen. 

e Räddningstjänst 
0 Telekommunikation 
e Elleveranser 
0 Värmeförsörjning 
o Larmcentral 
Il> Bevakning, säkerhet 
e Betalningsväsendet 
@ skolskjutsar, färdtjänst 
o Väghållning 
e Drivmedel 
a Renhållning 
"' Livsmedel 
@ Disk, rengöring, kemikalier 
Il> Läkemedel 
o Hjälpmedel 
fl) sjukvårdsmaterial 
0 inkontinensprodukter rnrn 
e Div. distributörer till socialförvaltningen 
e Privata vårdgivare 
e Laboratorieanalyser 
"' Dator- och dataprogramsupport 
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Inom Tingsryds kommun finns i dagsläget~ 23-24 st. kylrumsplatser varav sammanlagt 
17 st. i församlingarnas bårhus. och .&-6 6-7 st. i källaren i kvarteret Örnen i Tingsryd. Möjlig 
en l-can fler platser ordnas i kylrummet i kvarteret Örnen beroende på hur utrymmet dispone 
-ra&. 

Vid stort behov av kylrumsplatser då befintliga platser ej räcker till kan krisledningsnämnden 
besluta att ta isha llen i Tingsryd (Dackehallen) i anspråk för förvaring av avlidna. 

Som komplettering till denna plan skall följande dokument finnas. säkerhetssamordnaren är 
ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. 

o Lista på vilka bolag, organisationer etc. som bedöms bedriva samhällsviktig verksam
het samt är viktiga för kommunens verksamhet och som kommunen har aktuella avtal 
med. 
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Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

s hälls b .. ~ d st·· lt . 
A1111aiys - vnl!diga Avgräns1111ingar Minimeri1111g, ~ägsta 1111ivå? Prioriteri1111g Ansvarig 
verksamheter 

Kan avvaras/göras av Måste f1 . .mgera 
am:! ra 

Kostavdelningen Mindre tillredningskök. Livsmedelsleveranser Vid stort ohälsatal kan 1. Äldreomsorgen Kostchef 
Matdistribution personal koncentreras till 

2. Barnomsorg de stora tillagnings-köken; 
Äldreboende Solängen, Äppelgården, 3. Grundskola 

Dackeskolan, Solhaga, 
4. Gymnasieskola lindegården, Konga 

Allhus och Älmegården. 

städavdelningen Minskas städning hygienutrymmen. Begränsa städning genom Hygienutrymmen. Kök städchef 
Kök i den händelse mat minskad användning av som används. 
serveras. lokalerna. 

VA-avdelningen Planerat underhåll kan Vatten- och avloppsrening. Reparationsverksamhet Akuta driftsfel, akuta VA-chef 
minskas. Tillsyn av 

Reparationer av VA-nät ·VA-verk: Min. 2 man. läckor, fylla på 
pumpstationer kan 

VA-nät rep: Min. 2 man reningskemikalier. 
minskas. 

plus inhyrd grävare 

Gatuavdelningen Planerat underhåll Snöröjning Snöröjning: Min. 4 man Arbetsledning Gatuchef 

Parkavdelningen Planerat underhåll. Vattenrening Kaskad. 1 vaktmästare, 1 park- Kaskad före Konga- Parkchef 
Kylsystemet ishallen arbetare. och Linnerydsbaden. 

Arbetsledning 
Renhållningen Ave Sophämtning 2+1, samt tömn av 1.Sophämtning tätort Renhållningschef 

Trädgårdskom p. Omlastn/Lev till hushållsavfalls-eont ink!. containrar 

förbränning (Ljungby). Trpt till förbränning. tillagn.kök +servicehus 
Slamtömning o dyl. 

Akuta slamtömningar. Lösa med egen pers.? 
2. Akuta slamtömn. 

Entreprenad 
3. Landsbygdstömn. 
samt övr. containrar. 

~-
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Ana~ys -viktiga Avgränsningar Mi111imering, ~ägsta nivå? !Prioritering A111svarig 
verksamiheter 

Kan avvaras/göras av Måste fu.mgera 
am:llra 

Fastighetsavdelningen Planering Akuta reparationer, daglig Möjliggöra drift av den Akuta reparationer. Fastighets-
Köp & försäljning drift fastigheter begränsade verksam- Omfördelning teknisk ansvarig 

h eten. försörjning . 
Planerade förfrågningar 

Fastighetsdriften sköts av och upphandlingar inom 
Tingsrydsbostäder. förvaltning och projekt. 

Expedition Arkivarbete, div. Mottagning av telefon- 1 person 1. Telefonsamtal och Plan- och 
kontorsarbete. samtal och besök. besök miljöchef 

Diarieföring 2. Posthantering l 
Viss administration diarieföring. 

3. Administration 

Bygg- och miljö·- Planerad tillsyn och Utredn. av matförgiftning l Plan- och miljöchef 1. Åtgärder som Plan- och 
avdelningen provtagning. otj. Dricksvatten. 

1 miljö- och hindrar att människor miljöchef 
Remisser Samverkan med hälsoskyddsinspektör smittas och blir sjuka. l 
Utredningar landstinget vid 2. Akuta ärenden. 

epidemi/pandemi. 
Tillstånd/anmälan/registr 3. Tillståndsgivning 
eringar (Ej samhälls- Akuta ärenden för att samhällsviktiga 
viktiga objekt). förhindra skador på objekt. 

människor och miljö. 
Allt planarbete 4. Rådgivning 

Bygglov/tillståndsgivning 
och rådgivning rörande 
samhällsviktiga objekt. 

~ 
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~c 
Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Socia~förvalt · 
:_:;;,IL 

Ana.lys -viktiga Avgränsningar Personalresurser, Prioritering Ansvarig 
verksamiheter 

Kan avvaras/göras av Måste fungera minimering, lägsta 

andra nivå? 

stab socialförvaHningen. Vissa möten. Ledning, information. Se plan för extraordinär 
händelse. 

Kontinuerligt Socialchefen 

Myndighetsutövning Liten del av ijänst. Inom 1 månad. 
Diarieföring 1 person. Sortera datumordning i 

pärm. 
l Äldreomsorg Dagverksamhet Hemtjänst (ink!. Viss minskning möjlig Individuell bedömn. Avdelningschef ÄFO Gruppaktiviteter mattrans porter). 

De flesta möten. Trygghetslarm Kontinuerligt 
Särs.kilt boende. Ordinarie verksamhet 24 timmars väntetid. 

Projekt Biståndshandläggning Ant. bist.handl. minskas 
Fördröjning möjlig Kontinuerligt 

Korttidsplatser Ordinarie verksamhet 
Färdliänst 

Funktionshinderomsorgen Daglig verksamhet. LSS-boendet Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt Avdelningschef ÄFO 
Jobbcenter LSS stöd och service. Minskning möjlig. Individuell bedömn. 
De flesta möten. Stödis soc.psykiatrin. Individuell bedömning. Individuell bedömn. 
Korttidsenheten Mull- Pers.assistentstödet Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
vaden. LSS-handläggning Fördröjning möjlig. Inom 1 månad. 

Individ och Ej akuta utredningar. Försörjningsstöd Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt Avdelningschef IFO familjeomsorgen (IFO) Besöksverksamhet Egna medel. Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
Förebyggande verk- Akuta utredningar. Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
sam het. Utskick av pengar. Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
De flesta möten. Placeringar, L VM, L VU, Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
Dra ner den öppna SOL. Vissa delar kan skjutas 
missbruksbehandlingen. Flyktinghandläggningen 1 personal upp. 
Ungdomsbehandlarna 
Budget- och 
skuldrådgivning. 
Samtalsstöd 

e-... 
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~a 

Anaijys- vnlktnga Avgränsningar Personalresurser, Prioritering Ansvarig 

vere{samtneter Kan avvaras/göras av Måste fungera 
minimering, ~ägsta 
nivå? 

andra1 

Hemsjukvård, ink!. Dagrehab Särskilt boende. Kontinuerligt Avdelningschef HSL 

paramedicin. Projekt Hjälpmedel Endast akuta 

De flesta möten. hjälpmedel. 

Inom soc. !kan 
följam:le göras av 
andra: 
städning 
Inköp av dagligvaror. 
Matdistributionen 
Viss omvårdnad. 
Ledsagning, t.ex. till 
sjukhus. 
Stöd till 
anhörigvårdare. 

Tjänstegarantner: 
Vissa tjänstegarantier 
kanske inte kan 
uppfyllas. 

~ 
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\.a 
identifiering av samhällsviktig verksamhet 

!Barn= och utbildningsförvaltningen 
A111a.iys - viktigJat Avgrä111s111i111ga.r Mi111imeri111g, lägsta. Prioriteri111g A111svarig 
verksamheter Ka111 avvaras/göras av Måste fungera 111ivå? 

andra 

Förskola/fritidshem/för- Nej Tillsyn Större avdelningar. 1 Förskalechef/Rektor 
skoleklass. Begränsad verksamhet 

lokalmässigt. Kan 
stänga förskolor för att 
centrera omsorgen till 
färre orter. Färre 
personal. Mat endast vid 
heldagsvistelse. Endast 
kall mat. 

Skola 1-4 Nej Tillsyn Större klasser. 2 Rektor 
Begränsad verksamhet 
lokalmässigt. Kan 
stänga skolor för att 
centrera verksamheten 
till färre orter. Mat 
endast vid 
heldagsvistelse. Endast 
kall mat, eventuellt egen 
matsäck. 

Grundsärskola/ Tillsyn större klasser. 2 Rektor 
Gymnasiesärskola Begränsad verksamhet. 

Endast kall mat. 

skolskjutsverksamhet skolskjuts för klass 5- För barn F- klass 4. Sammanslagning -färre 3 
gymnasiet. skolskjutsar. 

Skola 5-9, gymnasiet och Hela verksamheten. 4 Rektor 
vuxenutbildningen. Personal och äldre 

elever kan vara 
resurser i annan 
verksamhet. 

l 
-...... 
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~a 

Alilaiys - vikti!~a Avgrälilslilnlilg<u Mililimerililg, iägsta !Prioriterililg Alilsvarig 
verksamheter 

Måste fungera 
lilivå? 

Kan avvaras/göras av· 
and! ra 

Fritidsgårdar Kan stängas ? l 

Filialbibliotek Kan stängas Avd chef bibliotek 

Huvudbibliotek Kan stängas Avd chef bibliotek 
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Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Kommunledningsförvaitningen 
A111a~ys -viktiga Avgräll1sll1ill1gar Mi111imering, lägsta Prioriteri111g Ansvarig 
verrksamhetel!" 

Ka111 avvaras/göras av Måste fu111gera nivå? 

a111dra 

Kommunledning Krisledningsnämnd Enligt plan för extra- Ledning och Kommunchef 
Krisledningsstab ordinära händelser. information. 

Kansli Fikabeställningar Telefonväxel 1-2 personer för 1. Telefonväxel Kanslichef 
Utskick, ej brådskande. Posthantering posthantering 8: 

2. Posthantering/ administration. 
Utredningar Diarieföring + div. diarieföring. 

central administration. Yz överförmyndare 
3. Administration Div. långsiktigt info- & (tillgänglig). 

säkerhetsarbete. Överförmyndare 4. Överförmyndare 

Personalavdelningen Div. långsiktigt Löneutbetalningar 2-3 personer för 1. Löneutbetalning Personalchef 
personalarbete. 

Akuta personalärenden lönehantering. 
2. Ärenden 

Rådgivning till chefer 1 personalsekreterare 
3. Rådgivning alt. Personalchef. 

Ekonomiavdelningen Utredningar In- och utbetalningar 2 personer för in- och 1. In-/utbetalningar Ekonomichef 

Utvecklingsarbete (skick av filer m.m.) utbetalningar. 
2. Fakturering, med tillhörande 

löpande bokföring, uppföljningsarbete, 

scanning och budgetarbete, 

systemförvaltning. pensionshandläggning, 
inköpssamordning, 
upphandlingar. 

Uyvecklingsavdelningen Allt arbete. 
Utvecklingschef 

...__ 
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Ana~ys - vnkti!~a Avgränsningar Minimering, ~ägsta Prioritern111g Ansvarig 
verksamheter 

Kan avvaras/göras av Måste fungera nivå? 

andra 

l nformationsavdelningen Reparation av datorer Drift och uh av: 1-2 växeltelefonister 1. Telefonväxel Informationschef 

l 
och kringutrustning där -Telefonväxel 

1 !T-tekniker 2. Hemsida det finns andra - Hemsida 
l närliggande datorer -Data- och 3. Data- och 

som kan användas. kommunikationsnät kommunikationsnät. 

Verksamhetssystem - Servrar för 
4. Servrar för verksam hetskritiska lågt prioriterade enligt 

system. verksam hetskritiska 
prioriteringslista system. 
beslutad av CCG. Verksamhetssystem 

5 .. Verksamhetssystem högt prioriterade enligt 
prioriteringslista enligt prioriteringslista 

beslutad av CCG. beslutad av CCG. 

Badplatser Underhåll Kanslichef 

Leder (cykel, kanot, Planering, underhåll Kanslichef 
vandring) 

~ 
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Ärende nr 11 

Tillfälliga uppställningsplatser för 
fordon med farligt gods inom 
Tingsryds kommun 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2015-08-1 o 

14 (27) 

Justerare 

§ 243 

Tillfålliga uppställningsplatser för fordon med farligt gods 
inom Tingsryds kommun 
Dnr2015/399 319 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder ärendet för beslut i 
samhälls byggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

I handlingsprogram för extraordinära händelser, fastställd av 
kommunfullmäktige i beslut 2013-01-31, finns ett antal åtgärder listade. En 
av åtgärderna är ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda lämpliga 
uppställningsplatser för farligt gods. säkerhetssamordnaren har tillsammans 
med tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till 
lämpliga sådana platser. Förslagen finns beskrivna i bifogad rapport daterad 
2015-08-03. I rappolien finns även en beskrivning av direkt olämpliga 
platser för uppställning av farligt gods. 

Uppställningsplatserna är uteslutande valda så att de ligger på kommunal 
mark. Eftersom det är samhällsbyggnadsnämnden som hanterar frågor som 
rör kommunal mark så bör beslut om upplåtelse för tillfållig uppställning 
enligt förslaget tas av denna nämnd. Ärendet ska därfår skickas vidare till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
ska sedan skickas till kommunstyrelsen och tilllänsstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren 2015-08-05 
Rapport "Tillfålliga uppställningsplatser för fordon med farligt gods inom 
Tingsryds kommun" 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 243 2015-08-10 

Kommunledningsförvaltmingen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dnr: 2015/399 319 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tii!1ämg~ nJJpps~ä~~~~IT1l9JSIOJ ~ aJ ~se li" förr ffo11doll1l med f~ r!igt gJods hil©m 
T~ngsrryds f(©mmlUJn 

JFörsbg till beslut: 

Arbetsutskottet beslutar att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnelen för beslut. 

Besk1rivning av ärendet 

I handlingsprogram för extraordinära händelser, fastställd av kommunfullmäktige i 
beslut 2013-01-31, finns ett antal åtgärder listade. En av åtgärdema är ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda lämpliga uppställningsplatser för farligt gods. säkerhets
samordnaren har tillsammans med tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram förslag tilllämpliga sådana platser. Förslagen finns beskrivna i bifogad rapport 
daterad 2015-08-03. I rappalien fi1ms även en beskrivning av direkt olämpliga platser 
för uppställning av farligt gods. 

Uppställningsplatserna är uteslutande valda så att de ligger på kommunal mark. Ef
tersom det är samhällsbyggnadsnämnelen som hanterar frågor som rör kommunal mark 
så bör beslut om upplåtelse för tillfållig uppställning enligt förslaget tas av denna 
nämnd. Ärendet ska därför skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska sedan skickas till kommunstyrelsen och till 
länsstyrelsen för käm1edom. 

Arbetsutskottets beslut ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

KOMMUNKANSLIET 

'::::-.:·-· ... ( ":!J . )4[1f ____ , .. 
. . Jl'l ;r.!' [,_,r 

Torbjörh Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

Tingsryds lwmmun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
04-77 441 00 (V'...:) 0 4-77 313 00 

e-post/ hemsida 
lwmmunen@t ingsryd.se 
www.tings ryd .se 
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Tingsryd s 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2015-08-03 

RAPPORT 

rmfämga uppställningsplatser för fordon med farligt 
gods inom Tingsryds kommun 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har i skrivelse 2009-10-07 föreslagit länets kommuner att inventera lämp
liga och olämpliga platser för uppställning av fordon med farligt gods. 
Urvalet av uppställningsplatser bör enligt länsstyrelsen ske enligt följande tre kritelier: 

e Platser som är direkt olämpliga eller bör förbjudas. 
el Platser som är lämpliga för tillfällig uppställning av skadade och havererade 

fordon. (För räddningstjänst och polis.) 
E'i> Platser som är lämpliga för tillfällig uppställning av transporter i samband med 

leverans ochfeller rast/vila. 

I "Handlingsprogram för extraordinära händelser", fastställt av kommunfullmäktige 
2013-01-31 finns ett uppdrag att utreda lämpliga uppställningsplatser för farligt gods. 
Ansvarig för att utreda detta är kommunstyrelsen. 

Syfte 

Enligt länsstyrelsen är tanken att de platser för uppställning som kommunema kommer 
fram till är lämpliga, ska kunna kommuniceras till berörda åkare och även finnas med i 
vägatlasen för farligt gods. Syftet med detta arbete är att underlätta för åkare att förhålla 
sig till de omständigheter som råeler i vmje kommun. De bör få kunskap om var de får 
placera fordonen och var det är mindre lämpligt. Tanken är även att underlätta för polis 
och räddningstjänst samt att minska risken för allvarliga olyckor som kan resultera i 
skador på hälsa ochfeller miljö. 

Genomförande 

Arbetet med framtagandet av lämpliga uppställningsplatser har gjmis av en arbetsgrupp 
bestående av följande personer: 

- Anette Andersson, plan- och miljöchef, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
- Emmy Wallmark, planarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
- Cl1Jister Kaisajuntti, utredningsingenjör, samhällsbyggnaclsförvaltningen. 
- Ola Karlsson, gatuchef, samhällsbyggnaclsförvaltningen. 
- Torbjörn Ahlgren, säkerhetssamordnare, kommunledningsförvaltningen (samman-

kallande). 

1(3) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 44'1 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

/( 
~ 

72



2(3) 

Utgångspunkten har varit att utse uppställningsplatser som ligger på kornmunägd mark 
och helst finnas spridda över kornmunens yta. Utifrån kmior har möjliga platser identi
fierats och sedan inspekterats och bedömts på plats. Urvalet har skett utifrån bl.a. föl
jande kriterier: 

- Uppställningsplatsen ska finnas intill en stöne väg där transport av farligt gods 
förekommer. 

- Det ska vara lätt att ta sig till och från platsen. 
- Inga bostäder ska fim1as i närheten. 
- Ett eventuellt läckage/utsläpp av fordonets last ska orsaka så lite skada som möjligt 

för hälsa och miljö. 

Förslag till tillfälliga uppställningsplatser för fordem med farligtgods 

Arbetsgruppen har utifrån ovan nämnda kriterier kommit fram till tre lämpliga platser 
för uppställning av fordon i samband med leverans och/eller rast/vila samt två platser 
för uppställning av skadade och havererade fordon. Nedan följer en beskrivning av 
dessa platser. Platsernas läge framgår av bifogad kmia (bilaga 1). 

Uppställningsplatser för fordon i samband med leverans och/eller rast/vila: 

l. På västra industriområdet i Ryd, huvudsakligen inom fastigheten Tröjernåla 19:1. 
Området är markerat på kmia, bilaga 2. 

2. På Östra industriområdet i Tingsryd längs med västra vägkanten på Bultvägen. Om
rådet är markerat på kmia, bilaga 3. 

3. På industrimm·ådet öster om väg 122 i Rävemåla, inom fastigheten Rävemåla l :54 
där det tidigare låg ett asfaltverk Området är markerat på karta, bilaga 4. 

Uppställningsplatser för skadade och havererade fordon: 

l. Område inom Elsemåla återviru1ingsgård på fastigheten Elserås l :7 enligt marke
ring på katia, bilaga 5. 

2. På infarten till Elsemåla avfallsanläggning mellan väg 27 och bomlinformations
tavla inom fastigheten Elserås l :7. Området är markerat på kmia, bilaga 6. Denna 
plats rymmer bara ett fordon, antingen bil eller släp. Platsen ska endast användas 
till uppställning ifall bonm1en till avfallsanläggningen är stängd, i väntan på att till
träde bereds till anläggningen. 

Speciellt olämpliga uppställningsplatser 

Direkt olämpliga platser för uppställning av fordon med farligt gods är inom eller strax 
intill skyddsområden för vattentäkt samt inom tätmier i närheten av skolor, bostäder och 
bostadsområden. 

Inom Tingsryds kommuns geografiska område finns det 6 st. skyddsområden för vatten
täkt. Samtliga är belägna inom eller i anslutning till vägar. Skyddsområdena är marke-

73



rade på karta (bilaga 7) med angivande av det vattenverk som vattentäkten försö1jer. 
Följande vattenverk är aktuella. 

Norraryds vattenverk: Vattenverket försörjer Ryd och Fridafors. Vattentäkten finns 
non om Ryds samhälle. Väg 126 passerar igenom vattenskyddsområdet 

R ensmåla vattenver k Vattenverket försö1jer Konga, Dångebo/S. Sandsjö, Tingsryd, 
Väckelsång och Urshult Väg 120 och 781 passerar genom vattenskyddsområdet 

JLinnerryds vattenver-k Vattenverket försö1jer Linneryds samhälle. Väg 838 passerar 
genom vattenskyddsområdet 

3(3) 

Kor r ö vattenverk Vattenverket försö1jer Rävemåla och Älmeboda. Väg 122 och 820 
passerar genom vattenskydclsmmådet. 

Yxnanäs vaHel!lverk: Vattenverket försö1j er Yxnanäs samhälle. Vattenskyddsområdet 
ligger inom samhället och väg 790, och väg 122 passerar intill området. 

Karlshamns vattenverk: Vattenverket försö1jer Karlsha1m1 m.fl. mier i Karlshamns 
kommun. Vattenskyddsområdet består av sj ön Mi en, Mieån och avri1mingsområden till 
Mieån. Väg 29, 649, 651 och 690 passerar genom skyddsområdet. 

.-.r·· 

Cjr1/'/i-t~y-- · 
Torbjöm Ahlgren 
S äkerhetssamordnare 

Kartbilagor: 

l . Översikt uppställningsplatser. 
2. Uppställningsplats Ryd. 
3. Uppställningsplats Tingsryd. 
4. Uppställningsplats Rävemåla. 
5. Uppställningsplats Elsemåla avfallsanläggning. 
6. Uppställningsplats infart till Elsemåla avfallsanläggning. 
7. Översikt skyeldsområden för vattentäkter. 
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