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Sammanfattning 

Handlingsprogrammet beskriver hur Finspångs kommun ska arbeta för ökad 

trygghet och säkerhet i kommunen under mandatperioden 2015–2018. Det 

sammanfattar resultatet av flera utredningar, analyser och planer inom om-

rådena skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap. 
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Trygghet och säkerhet i Finspång 

Handlingsprogrammet beskriver hur Finspångs kommun ska arbeta långsik-

tigt och systematiskt för ökad trygghet och säkerhet i kommunen. Det sam-

manfattar resultatet av flera utredningar, analyser och planer inom områdena 

skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap. 

Detaljerade analyser och åtgärdsplaner finns i de underliggande dokumen-

ten: 

 Risk- och sårbarhetsanalys 2015 

 Handlingsprogram 2015–2018 enligt lagen om skydd mot olyckor 

 Brottsförebyggande program 2016–2019 

 Styrdokument krisberedskap 2015–2018 

Inriktning 

Finspång ska vara en trygg och säker plats att bo och arbeta på. Kommunen 

ska ta ett samlat grepp om allt arbete mot kriser, olyckor och brott som kan 

drabba medborgare, företag och kommunens egna verksamheter. Genom ett 

systematiskt, långsiktigt och målmedvetet arbete ska det inträffa färre oöns-

kade händelser i kommunen. Konsekvenserna av de oönskade händelser 

som ändå inträffar ska bli mindre. Kommunen, företag och medborgare ska 

öka sin förmåga att hantera oönskade händelser. 

Riskbild Finspång 

Vart fjärde år kartlägger kommunen vilka oönskade händelser som kan in-

träffa i Finspång och hur de kan påverka människor, miljö och verksamhet-

er. I detta arbete brukar man tala om vardagshändelser, allvarliga händelser 

och extraordinära händelser beroende på hur händelserna påverkar enskilda 

människor och samhället i stort.  

Vardagshändelser är olyckor och andra oönskade händelser som förväntas 

inträffa flera gånger per år i kommunen och som kan ge stora konsekvenser 

för de människor som påverkas men begränsade konsekvenser för samhället. 

Allvarliga händelser inträffar sällan men kan ge stora konsekvenser för 

många människor och viktiga verksamheter i samhället. Extraordinära hän-

delser är mycket ovanliga men kan orsaka omfattande störningar i viktiga 

samhällsfunktioner som påverkar många människor, företag och verksam-

heter. Gränserna mellan dessa är inte helt tydliga. Kommunen måste förbe-

reda sig för att kunna hantera alla dessa typer av händelser. 
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Sannolikhet

Konsekvens

Vardagshändelser
Händelser med stora konsekvenser 
för enskilda människor men med 
små konsekvenser för samhället: till 
exempel fallolycka, trafikolycka, 
lägenhetsbrand, bilstöld.

Allvarliga händelser
Händelser som påverkar många 
människor och verksamheter: till 
exempel en brand i ett vårdboende eller 
en järnvägsolycka med farligt gods.

Extraordinära händelser
Händelser som orsaka störningar i viktiga 
samhällsfunktioner: till exempel 
elavbrott, snöstorm eller förorenat 
dricksvatten.

 

Ur analysen växer en riskbild fram som vägleder kommunens arbete med att 

förebygga oönskade händelser och öka förmågan att hantera de oönskade 

händelser som inträffar. 

Olyckor 

Kommunen har en åldrande befolkning med en stor andel 40-talister på väg 

in i pensionsåldern. Eftersom många olyckor är åldersberoende kan man 

förvänta sig att det inträffar fler olyckor när medelåldern stiger. Fallolyckor 

drabbar ofta äldre personer och kan få stora konsekvenser för den enskilde. 

Varje år inträffar trafikolyckor i kommunen där människor dör eller skadas 

allvarligt. Den vanligaste olyckstypen är en krock eller avkörning med per-

sonbilar med personskador och materiella skador som följd. Många trafiko-

lyckor inträffar i Finspångs tätort eller längs vägarna 251 och 51 där trafiken 

är som mest intensiv. På väg 51 går också många transporter med farligt 

gods till industrier i kommunen eller mellan orter utanför kommunen. Ex-

empel på allvarliga händelser i trafiken är en bussolycka med många ska-

dade eller en olycka med farligt gods.   

Det finns många sjöar i Finspångs kommun. Tillbud och olyckor inträffar 

varje år vid bad, under båtturer och på isar. Bristande vattenvana, simkun-

nighet och isvett kan leda till att personer kommer till skada. Alkoholpåver-

kan hos de inblandade kan förvärra situationen. 
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Bostadsbränder inträffar varje år i kommunen och kan medföra personska-

dor och skador på egendom. En större brand i en publik lokal, en skola, en 

vårdinrättning eller en industri skulle kunna påverka många människor och 

leda till andra allvarliga konsekvenser. Skogsbränder kan ge stora egen-

domsskador och kräva långvariga insatser från räddningstjänsten. 

Det finns flera industrier i kommunen som hanterar farliga ämnen, bland 

annat gasol, flytande naturgas, färg och explosiva ämnen. Transporterna till 

industrierna sker på landsväg eller på järnvägen som går igenom Finspångs 

tätort. En olycka vid en industri eller längs vägen eller spåret skulle kunna 

leda till ett utsläpp av farliga ämnen och till brand eller explosion. En sådan 

händelse skulle kunna bli extraordinär. 

Sociala risker och brottslighet 

I kommunen finns människor som inte känner sig delaktiga i samhället. 

Bristande språkkunskaper, låg grad av självförsörjning och segregerat bo-

ende är faktorer som kan bidra till känslor av maktlöshet och utanförskap. I 

förlängningen kan detta leda till ohälsa, social oro och brottslighet. 

Rekrytering av unga till kriminalitet sker i kommunen. Personer som begår 

brott i unga år är i riskzonen. Riskfaktorer kan också finnas i familjesitua-

tionen, bostadsmiljön och skolan. Men även personliga egenskaper spelar in: 

temperament, uthållighet och i vilken utsträckning personen är spänningssö-

kande. Ju fler riskfaktorer som finns runt den unga desto större är faran att hen 

kommer att gå med i ett kriminellt nätverk. 

Försök till rekrytering till våldsbejakande grupper kan inte uteslutas i kommu-

nen även om det inte finns några tecken på detta idag. Kommunen behöver 

uppmärksamma frågan och följa utvecklingen.  
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Våld förekommer inom olika slag av nära relationer mellan människor, exem-

pelvis inom familjer, i släkt och i parförhållanden. Våldet kan vara av olika 

slag: misshandel, sexuellt utnyttjande, könsstympning eller psykologiskt. Både 

män och kvinnor kan drabbas men det är vanligare att kvinnor blir utsatta vid 

upprepade tillfällen eller behöver söka vård till följd av misshandel. 

Missbruk av narkotika och dopingpreparat förekommer i kommunen och 

försäljning av dessa är en viktig inkomstkälla för kriminella personer. Alko-

hol är inblandat i många händelser som leder till polisingripande. 

Olika typer av stöld och inbrott är de vanligaste brotten som anmäls. Konse-

kvenserna för enskilda människor är dels ekonomiska, dels psykologiska ge-

nom att brottet kan leda till att människor känner sig otrygga. Klotter och ska-

degörelse förfular miljön och kan leda till förslumning av platser och områ-

den vilket kan bidra till känslor av otrygghet. Anlagda bränder kan leda till 

allvarliga konsekvenser om de drabbar byggnader där det finns människor. 

På skolor är anlagda bränder särskilt allvarliga och kan leda till extraordi-

nära situationer. 

Människors upplevelse av livskvalitet bygger mycket på hur trygg man kän-

ner sig i samhället. Upplevd otrygghet kan bero på att det finns källor till 

otrygghet i det offentliga rummet men även på brist på kunskap om verkliga 

förhållanden.  

Störningar i viktiga samhällsfunktioner  

Extrema vädersituationer kan orsaka störningar i elförsörjningen, telekom-

munikationerna och i vägtrafiken som kan påverka såväl enskilda människor 

som viktiga samhällsfunktioner som till exempel hemtjänst och räddnings-

tjänst. 

Tekniska fel och ledningsbrott kan leda till störningar eller avbrott på för-

sörjningen av dricksvatten och fjärrvärme och på mottagning och rening av 

avloppsvatten. Sådana händelser kan drabba många människor och verk-

samheter och blir snabbt allvarliga och kan bli extraordinära. 

Samhället är extremt beroende av el och en omfattande störning i elförsörj-

ningen kommer att drabba många människor och samhällsfunktioner. El-

nätsägaren har mobila reservkraftverk som kan kopplas in på vissa platser 

för att minska konsekvenserna. Trots detta kan en omfattande och långvarig 

störning i elförsörjningen bli en extraordinär händelse. 

Nästan alla privata och offentliga verksamheter i kommunen är beroende av 

IT och fungerande elektroniska kommunikationer. Ett avbrott i kommunens 

IT-system skulle vara allvarligt och påverka många viktiga samhällsfunkt-

ioner. Användningen av kontanter minskar i och med att allt fler betalningar 

sker med elektroniska system. Ett nationellt avbrott i de elektroniska betal-

ningssystemen skulle på kort tid kunna leda till en extraordinär situation i 

kommunen. 
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Samhället är beroende av fungerande transporter. I Finspång sker de flesta 

transporterna på vägarna och är beroende av att det finns drivmedel till bilar, 

lastbilar och bussar. En omfattande och långvarig störning i försörjningen av 

drivmedel skulle kunna leda till en extraordinär händelse. 

Ett förändrat klimat 

Fram till 2040 väntas klimatet generellt bli varmare. Det förväntas också 

komma mer nederbörd och ökningen kommer att bli störst på vintern. Ne-

derbörden kommer i högre grad som regn medan mängden snö kommer att 

minska. Fler extrema väderhändelser kan förväntas. Både skyfall och som-

martorka kan bli vanligare. 
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Ett förändrat klimat kan leda till att vissa typer av oönskade händelser kan 

bli vanligare i kommunen i framtiden. Längre perioder med värme och torka 

kan medföra ökad risk för brand i skog och mark. Kostnaderna för förstörd 

egendom och för räddningsinsatser kan komma att öka. Värmeböljor kan 

också vara påfrestande för äldre personer och för personer som har olika 

sjukdomar och leda till ökat behov av vård och omsorg. Det är inte säkert att 

kommunens ledningar för dagvatten klarar att ta emot fler och häftigare 

regn. Då rinner dagvatten ut till omgivningen och kan leda till lokala över-

svämningar och förorening av mark och vatten. 

Skydd mot olyckor 

Finspångs kommun har formulerat övergripande kommunala mål för trygg-

het och säkerhet under mandatperioden. Olycksriskerna ska minska. Färre 

ska dö eller skadas och mindre ska förstöras på grund av olyckor. Utifrån de 

övergripande målen har kommunen formulerat säkerhetsmål och särskilda 

åtgärder för mandatperioden för att förebygga olyckor. 

Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska 

minska. 

 Kommunen ska utbilda och informera enskilda och föreningar om 

brandsäkerhet och brandskydd samt arbeta för att alla bostäder har 

fungerande brandvarnare. 

 Samtliga skolor i kommunen ska ha automatiska brandlarm som är 

kopplade till en larmcentral. 

 Kommunen ska arbeta särskilt med att förebygga anlagda bränder på 

skolor. 

 Ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras så att risken för olyckor 

blir så liten som möjligt. 

Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska. 

 Kommunen ska kräva att samtliga fordon för samhällsbetalda resor 

och skolskjutsar är försedda med alkolås. 

 Fordon som används i kommunens verksamheter ska vara försedda 

med bilbälte på alla sittplatser och vid behov kompletterande säker-

hetsutrustning (t.ex. bälteskudde för barn). 

 Alla elever i årskurs 8 ska få utbildning i trafiksäkerhet och bli mer 

medvetna om riskerna med droger och alkohol i trafiken. 

 Kommunen ska föreslå åtgärder för att öka trafiksäkerheten inom 

kommunen, särskilt längs vägarna 51 och 215. 
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Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för 

personer med vårdbehov inom kommunen ska öka. 

 Kommunen ska inventera riskerna på alla särskilda boenden. 

 Kommunen ska arbeta särskilt med att förebygga fallolyckor bland 

äldre. 

 Kommunens äldreboenden ska kunna elförsörjas med reservkraft. 
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Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder 

och andra olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyck-

or. 

 Kommunen ska informera kommuninvånare och turister om hur man 

eldar på ett säkert sätt. 

 Det ska finnas information på kommunens hemsida om hur man bör 

bete sig vid bränder och andra olyckstillbud. 

 Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brand-

kunskap och hjärt–lungräddning. 

 Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärt–

lungräddning. 

 Elever i förskoleklasserna ska få utbildning och information om 

skydd mot olyckor. 

Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och 

drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå. 

 Skolan ska se till att alla elever uppfyller grundskolans mål om sim-

kunnighet och att kunna hantera nödsituationer vid vatten. 

 Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja 

säkerhetsmedvetandet hos vuxna som tar hänsyn till personer med 

särskilda behov. 

 Personalen vid kommunens badanläggningar ska ha lämplig utbild-

ning för att kunna förhindra och hantera olycksfall. 

 Kommunen ska informera om vatten- och issäkerhet dels på sin 

hemsida, dels vid simhallar och på badplatser. 

 Kommunen ska ha minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyr-

ning av utrustning för vattensäkerhet till allmänheten, till exempel 

flytvästar och isdubbar. 

Antalet självmord och självmordsförsök ska minska. 

 Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan 

möta personer som står i begrepp att ta sitt liv. 

 Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta 

sitt liv. 

 Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa hos barn och unga. 
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Brottsförebyggande arbete 

Finspångs kommun har sammanfattat sina långsiktiga ambitioner med det 

brottsförebyggande arbetet i det brottsförebyggande programmet. Åtgärder 

inom området organiseras och följs upp av Finspångs brottsförebyggande råd. 

Det brottsförebyggande arbetet bedrivs inom följande områden. 

Arbete för ökad integration 

 Människor ska ges förutsättningar för självbestämmande, självför-

sörjning och delaktighet i samhället. 

 Kommunen ska aktivt motverka att bostadsområden blir segrege-

rade. 

 Skolan ska i linje med skollagen och läroplaner aktivt arbeta för tole-

rans och förståelse, och motverka rasism och mobbning. 

Arbete mot nyrekrytering till kriminalitet 

 Åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar 

ska sättas in så tidigt som möjligt i en ung människas och riktas in på 

unga som uppvisar flera riskfaktorer. 

 Framgångsrika åtgärder bygger på samverkan mellan skolan, social-

tjänsten, polisen och föräldrarna. 

 Kommunen ska verka för tidiga, tydliga och samordnade insatser 

mot ungas brottslighet och beteenden som innebär en risk för brotts-

lighet. 

Arbete mot våld i nära relationer och mot mäns våld mot kvinnor 

 Kommunen ska erbjuda familjerådgivning och familjeteam och det 

ska finnas stöd till barn som har bevittnat våld. 

 Kommunen ska utveckla stödet till våldsutsatta personer. 

 Kommunen ska arbeta aktivt med värdegrunden kring maskulinitets-

normer i förskola, skola och andra kommunala verksamheter. 

Arbete mot våldsbejakande extremism    

 Kommunen ska ha en lokal samordnare mot våldsbejakande extrem-

ism som stödjer arbetet mot våldsbejakande extremism. 

 Kommunen ska upprätta en handlingsplan för arbetet. 
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Arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak 

 Kommunens arbete utgår från den regionala ANDT-strategin och 

dess olika mål och åtgärder läggs in i kommunens strategiska plan. 

 Kommunen ska verka för en minskad alkoholkonsumtion i befolk-

ningen. 

Arbete mot stöld, inbrott och vandalisering 

 Kommunen ska uppmuntra ökad grannsamverkan. 

 Kommunen ska skydda sina egna fastigheter och sin egendom. 

 Verksamhet i kommunal regi eller hos föreningslivet ska engagera 

individer som löper risk att hamna i brottslighet. 

 Kommunen ska utöka, fördjupa och utveckla det lokala samarbetet 

med polisen. 

Arbete för ökad trygghet i samhället 

 Kommunen ska genom åtgärder i den fysiska miljön undanröja käl-

lor till otrygghet i det offentliga rummet: trygghetsvandringar, trafik-

säkerhetsåtgärder, sociala åtgärder. 

 Kommunen ska informera om risken för att utsättas för brott. 
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Krisberedskap 

Kommunen arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att skapa trygghet och 

säkerhet för de människor som bor eller vistas i kommunen. De övergri-

pande målen för arbetet med krisberedskap är att öka förmågan att bedriva 

samhällsviktig verksamhet utan avbrott samt stärka förmågan att hantera 

extraordinära händelser. 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Grunden för arbetet med krisberedskap är en analys av vilka extraordinära 

händelser som kan inträffa i kommunen och hur de kan påverka medborgar-

na och samhällsviktiga verksamheter. Med risk- och sårbarhetsanalysen som 

grund kan kommunen förebygga risker och undanröja hot för att bidra till 

ökad trygghet och säkerhet. I Finspång samordnas risk- och sårbarhetsana-

lysen med riskanalysarbete inom skydd mot olyckor, socialt arbete och 

brottsförebyggande arbete för att ge en samlad bild av riskerna i kommunen. 

Samhällsviktig verksamhet 

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen 2015 ska kommunen genomföra åtgär-

der för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet utan avbrott.  

 Kommunen ska utreda sitt behov av reservkraft och ta fram en plan 

för att tillgodose detta. Det är särskilt viktigt att kunna försörja 

kommunens äldreboenden och Blekens vattenverk med reservkraft. 

 Kommunen ska analysera risker i den tekniska infrastrukturen och 

särskilt se över det fysiska skyddet av vattenverket och ledningsnätet 

för dricksvatten. 

 Kommunen ska se över systemen för att ta hand om dagvatten uti-

från förväntade klimatförändringar som kan innebära fler och häfti-

gare skyfall. 

 Kommunen ska ta fram en lokal klimatanpassningsplan. 

Hantering av extraordinära händelser 

Vid en extraordinär eller annan allvarlig händelse ska kommunens åtgärder 

riktas in på att trygga människors liv, personliga säkerhet och hälsa samt att 

hindra eller begränsa skador på miljö och egendom. 

Finspångs kommun har en krisledningsorganisation som kan kallas in för att 

leda och samordna åtgärder och insatser med stöd av kommunens plan för 

hantering av extraordinära händelser. Den övergripande krisledningen inne-

håller dels förtroendevalda politiker i krisledningsnämnden, dels tjänstemän 

fördelade på en krisledningsgrupp där kommundirektören är chef och ett 

ledningsstöd som leds av en stabschef. 
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En extraordinär händelse inom kommunens geografiska område kan påverka 

många aktörer: kommunen, kommunala bolag, andra myndigheter, privata 

företag, organisationer, med flera. Kommunen ska arbeta för att aktörerna 

samordnar sina åtgärder och sin information till allmänheten. Krisledningen 

arbetar med detta genom att samverka med aktörer i och utanför kommunen. 

Finspångs kommun ingår i Samverkan Östergötland som samlar myndighet-

er, kommuner och andra aktörer som arbetar och samverkar med varandra 

inom samhällets krisberedskap i Östergötlands län. 

Utbildning och övning 

Kommunens förtroendevalda och anställd personal ska få den utbildning 

och övning som de behöver för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid ex-

traordinära händelser i fredstid. Övning och utbildning under mandatperi-

oden genomförs enligt kommunens övnings- och utbildningsplan. 

 Kommunen ska genomföra utbildningar och övningar inom områ-

dena elbortfall, IT-haveri, väpnat våld i skolan och utbrott av smitta 

inom äldrevården.    

 Kommunen ska delta i länsstyrelsens stabs- och krisledningsövning 

och i den regionala samverkansövningen som genomförs i länet 

2017. 

 De övningar som genomförs ska utvärderas och resultatet ska leda 

till förbättringar och förstärkningar av kommunens krisberedskap. 

Medborgarnas beredskap 

I en kris måste kommunen i första hand använda sina resurser för att trygga 

de mest utsatta människorna i samhället som inte kan klara sig själva. Öv-

riga måste i stor utsträckning klara sig själva med stöd av närstående och 

med vägledning av samhällets information. För att detta ska fungera måste 

kommunens medborgare ha en egen beredskap för att stå emot och hantera 

störningar i olika samhällsfunktioner.   

 Kommunen ska genomföra en informationsinsats med syfte att öka 

medborgarnas beredskap för att kunna hantera olika störningar och 

kriser i samhället. 

 

 


