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1

Sammanfattning

I föreliggande handlingsprogram beskrivs bakgrunden till lagen om skydd mot
olyckor och dess syfte. Även begreppet olycka beskrivs teoretiskt. En
nulägesbeskrivning har gjorts för att beskriva hur Vingåkers kommun ser ut och
vilka verksamheter som förekommer i kommunen. Det kan vara stor skillnad
mellan en småstad med industrier och en småstad som består av lant- och
skogsbruk. Genom att beskriva kommunprofilen får man en övergripande bild
över vilka områden som kan vara olycksdrabbade och därav kan det förebyggande
arbetet förbättras. En beskrivning av förvaltningarnas verksamhet har ägnats en
stor del i handlingsprogrammet. Tanken är att handlingsprogrammet ska utgöra
ett grundmaterial för fortsatt arbete med skydd mot olyckor. Kapitlet om VSRs
verksamhet beskriver det förebyggande arbetet för Vingåkers kommun och hur
det är ordnat i dagsläget.
En riskinventering har gjorts vid samtliga förvaltningar och nämnderna skall
utifrån riskinventeringen inkomma med prioriteringar och mål i början av året.
Under året 2005 ska det förebyggande arbetet intensifieras.
Delar av riskinventeringen har tills vidare har belagts med sekretess enligt SekrL 5
kap. 2 § ”Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om
säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på
1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier, om det kan antas
att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.”
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Bakgrunden till skydd mot olyckor

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § anges att en kommun skall ha
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod.
I 5 kap. 1 § anges att kommunen utövar tillsyn över lagens efterlevnad inom
kommunens område.
Bakgrunden till lagens tillkomst är att det inträffar årligen cirka 25 000 bränder i
Sverige som leder till en insats av den kommunala räddningstjänsten. Dessutom
sker årligen olyckor med stora konsekvenser inom verksamhetsområdena för
sjöräddning, miljöräddningstjänst till sjöss, flygräddning och fjällräddning. Det är
enligt regeringen inte acceptabelt. Det måste bli färre som dör, färre som skadas
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och mindre som förstörs. Den nya lagen om skydd mot olyckor ska skapa en
bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till
räddningsinsatser. Enligt regeringen kommer lagen att förbättra möjligheterna för
enskilda, kommuner och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och
konsekvenserna av dem.1
2.1

Nationella mål

Lagens 1 kap. 3 § utgör inledande bestämmelser om de nationella målen. Dessa
syftar till att bereda människor liv och hälsa samt egendom och miljö ett, med
hänsyn till de lokala förhållanden, tillfredsställande och likvärdigt skydd i hela
landet.
Enligt propositionen innebär detta att detta ska fungera för hela den s.k. hotskalan, nämligen akuta händelser i form av vardagsolyckor, stora olyckor, extraordinära händelser och krislägen i form av krig och krigsliknande tillstånd (höjd
beredskap). Detta kan beskrivas enligt skissen nedan, som visar händelsetyper och
vilka beslutsunderlag som beskrivs i de olika styrdokumenten.
Det komplexa innebär att kommunens skyldighet att hantera olika delar av hotskalan regleras av olika lagar, som i sin tur är relaterade till statliga myndigheter,
som utan större samordning utformar olika ”påbud” för kommunerna.
Utöver detta måste kommunerna hantera sina interna skydd. En övergripande
fråga, som kan vara utgångspunkt för hur en kommun skall formulera mål och
organisera sig avseende hantering av icke önskvärda akuta händelser, kan lyda på
följande sätt.
Hur skall kommunen utforma mål för och organisera sig för att hantera
faserna ”förebyggande åtgärder”, ”beredskapsåtgärder”, ”hjälpande åtgärder i
akuta lägen” och ”återskapande åtgärder” längs hela hotskalan
”vardagsolyckor”, ”stora olyckor”, ”extraordinära händelser” och ”krig”?
Med utgångspunkt i denna fråga kan man sedan precisera krav från olika lagstiftningar, ideella ambitioner och krav på internt kommunalt skydd samt samordna
politiska styrdokument och utforma nämnd- och förvaltningsorganisatoriska
lösningar.2
•
Begreppen tillfredsställande skydd samt likvärdigt skydd i lagens
målformulering och uttrycken att räddningstjänsten ska utformas så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt bör bli centrala delar i den politiska diskussionen om kommunens
skyldigheter mot sina medlemmar.
1
2

Proposition 2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlag, s. 34
Proposition 2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlag
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Vardagsolyckor

Storolyckor

EXO händelser

Händelser i ofred
eller höjd
beredskap

Händelsetyp
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag för skydd mot
vardagsolyckor

Styrdokument

Kommunal Kommunal och
riskanalys
regional
för
sårbarhetsanalys
stor
olyc
kor

Handlingsprogram för skydd
mot olyckor
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Analys för höjd
beredskap

Plan för hantering Handlingsprogram
av EXO händelser för skydd mot
olyckor vis höjd
beredskap
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Begrepp och definitioner

3.1

Risk

Risk betyder i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa.3 Ett sätt
att se på begreppet risk är – vad kan hända, hur sannolikt är det att det händer,
och vad blir konsekvensen.4 I en riskanalys är det aldrig möjligt att beskriva den
kompletta uppsättningen. Man kan endast beskriva olika delar av den. Riskbegreppet är komplext och det finns ett stort antal definitioner.
Vi vill här exemplifiera en definition av risk. Slovic menar att risk är en social
konstruktion och att människor har två sätt att förstå och behandla risker (Slovic,
1999). Det ena sättet är analytiskt och bygger på sannolikhet och konsekevensmodellering. Det andra sättet är ett intuitivt förhållningssätt som ett känslobaserat
system., där man lever med risk som känslor. Därtill kan man lägga till ett tredje
sätt att förhålla sig till risk, risk som politik. Det är ett politiskt synsätt och bygger
på en kombination av rationella analyser och politikernas egna känslor och
värderingar.
Risk som politik

Risk som analys

Risk som känslor

Ett rationellt riskbeteende är således ett samspel mellan de tre perspektiven.
Förenklat kan begreppet risk, så som det används i handlingsprogrammet,
sammanfattas till att vara: risk = sannolikhet * konsekvens
3.2

Begreppet olycka

Olycka, olycksfall och olyckshändelse är ett händelseförlopp med många orsaker
som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller miljö.5 Ofta inbegrips
enbart de plötsliga händelser som är nära skadan i tid och rum. I vissa olycksutredningar gör detta snäva perspektiv att de direkt inblandade personernas ”felbeteende” utpekas som den enda eller huvudsakliga orsak; jmf. mänskliga faktorn.
Därigenom försummas farliga betingelser i den tekniska och organisatoriska
miljön, trots att de kan vara både vanliga och lätta att eliminera.
Nationalencyklopedin
Stycket om risk som följer är hämtat från rapport 5126,”Beslutsunderlag för kommunens
handlingsprogram för skydd mot olyckor – med fokus mot förebyggande av vardagsolyckor”, av
Daniel Ekström och Andreas Kräling, Lund 2003.
5 Olycka definierat av nationalencyklopedin
3
4

6

Enligt utredningen om reformerad räddningstjänstlagstiftningen definieras olycka
enligt följande. ”Med olyckor avses plötsligt inträffade händelser som har medfört
eller kan befaras medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i
naturen eller på människors handlande eller underlåtenhet att handla t.ex. bränder,
explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder och utflöden av skadliga ämnen.”6

6

SOU 2002:10, s. 71
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4

Nulägesbeskrivning av Vingåkers kommun

4.1

Statistiskt underlag

Vingåkers kommun ligger i ett öppet jordbrukslandskap med slätter och åsar i
västra delen av länet och har några små byar med äldre bebyggelse i norr. I norr
gränsar kommunen till Hjälmaren och landskapet bäddas in i ett flertal sjöar och
vattendrag. Markförhållandena är varierande. Moränformationer avbryts av
lermarker och flera mäktiga åsar som formats av inlandsisen. Det skiftande och
fint skurna landskapet skapar förutsättningar för många olika naturtyper med såväl
rika kärr som näringsfattiga hällmarker och sjöar växlande från näringsfattiga till
slättsjöar med hög biologisk aktivitet. Vingåkers natur är präglad av kulturell
påverkan. Skogsbruk och jordbruk har medfört att ostörda naturområden endast
förekommer sporadiskt.
Befolkning: 9179 invånare (2003-12-31)
Landareal: 372 kvkm
Invånare per kvkm: 25

Se bilagda kommunkartor, pdf
4.2

Befolkning och befolkningsstruktur

Befolkningsutveckling 1993-2003
År

Män

Kvinnor

Totalt

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

4971
4979
4927
4882
4849
4784
4691
4610
4598
4599
4630

4972
5004
4935
4863
4848
4758
4644
4576
4558
4582
4549

9943
9983
9862
9745
9697
9542
9335
9186
9156
9181
9179
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Befolkningsöverskott
Födda
Inflyttade

8
15
-9
-8
-12
-14
-58
-20
-14
-16
-18

-32
26
-112
-109
-36
-139
-148
-129
-14
41
16

Befolkningens ålderssammansättning 31 december 2003
Ålder

Män

Kvinnor

Totalt

0-4
5-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85-94
95+

238
669
504
454
610
677
682
413
314
64
5
4630

231
614
448
450
572
616
642
442
381
138
15
4549

469
1283
952
904
1182
1293
1324
855
695
202
20
9179

Summa

Befolkningens utbildningsnivå: Befolkning i åldern 16-74 år
Utbildningsnivå

Förgymnasial utbildning, mindre än 9 år.
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år.
Gymnasialutbildning, högst 2 år.
Gymnasialutbildning, 3 år.
Eftergymnasialutbildning, mindre än 3 år.
Eftergymnasialutbildning, 3 år eller mer.
Forskarutbildning.
Summa

4.3

Antal personer
Män
Kvinnor

Totalt

608
627
1055
544
227
161
4
3226

1122
1144
2086
1028
514
409
5
6308

514
517
1031
484
287
248
1
3082

Total andel

17,79%
18,14%
33,07%
16,30%
8,15%
6,48%
0,08%
100,00%

Idrott och fritid

Vingåker har 12 Tennisbanor varav 2 inomhusbanor och utomhus 4 grusbanor
och 6 asfaltbanor. Det finns 9 fotbollsplaner, 7 friluftsbad, 5 gymnastikhallar, 2
ishockeyrinkar (Vidåker, Österåker) och 3 motionsspår. Det finns två skidbackar
m. lift, två sporthallar, två elljusspår och två skjutbanor. Därefter en
motocrossbana, folkracebana, idrottsplats, bandyplan, simhall, tennishall,
bowlinghall, golfbana, bangolfbana, fritidsgård och en ridskola.7

7

SCB kommunfakta våren 2004
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4.4

Arbetsmarknad och näringsliv

Arbetslöshet

Arbetslösa och i konjunkturprogram, september 2004.
Andel av befolkningen
i åldern 16-64 år.

Kvinnor

Män

Arbetslösa

Konj.progr.

Arbetslösa

Konj.progr.

3,60%
4,00%
4,20%

1,90%
2,60%
3,10%

4,20%
4,70%
3,70%

2,30%
2,80%
2,60%

Riket
Södermanlands län
Vingåkers kommun

Arbetslösa och i konjunktursprogram

Omfattar befolkningen i åldern 16-64 år.8
5,00%

Andel av befolkningen 16-64 år

4,50%
4,00%
3,50%
3,00%

Riket

2,50%

Södermanlands län

2,00%

Vingåkers kommun

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Arbetslösa

Konj.progr.

Arbetslösa

Kvinnor

4.5

Konj.progr.
Män

Näringsliv

Det finns cirka 550 företag i kommunen. I Vingåker finns en lång tradition inom
både institutionsvård och textilbranschen. Fortfarande är kommunens störst
företag verksamma inom dessa områden. Kommunens största arbetsgivare i antal
anställda, år 2003
1. Vingåkers kommun – 733
2. Voith Fabrics Högsjö AB – 380
3. Dammsdalsskolan – 160 (år 2001)
4. Nammo Vingåkersverken – 160
5. Madison Scandiafelt AB – 110
8

Vingåkers kommun, september 2004
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5

Föreningar och organisationer som är knutna
till säkerhetsarbete

5.1

Krisledningsnämnd

Med anledning av lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting skall ett reglemente för krisberedskap i Vingåkers kommun
antas. Reglementet skall ge anvisningar för när krisledningsnämnden ska träda i
kraft och sammansättningen i krisledningsnämnden, nämndens befogenheter och
upphörande, dess uppdrag och rapportering. I avvaktan på reglemente för krisledningsnämnden har en tillfällig ändring i reglementet för kommunstyrelsen, i avvaktan på utförda risk- och sårbarhetsanalyser och antagandet av reglemente för
krisledningsnämnd införts. Förordningen i kommunstyrelsens reglemente stadgar;
”Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, krisberedskapsnämnd, och hemvärnsnämnd.
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får överta beslutanderätten från annan nämnd/nämnder. Beslutanderätten får endast övertas i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika händelsens omfattning och art. Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen kan sammankalla krisledningsnämnden vid behov.”
5.2

Vingåkers lokala brottsförebyggande råd

Ett brottsförebyggande råd med elva (11) ledamöter har inrättats under 2003.
Rådet ska organisera ett brottsförebyggande arbete på lokal nivå. Rådet ska utarbeta ett långsiktigt program för hela kommunen som bygger på en noggrann
resursinventering. Till rådet ska knytas en förebyggande ungdomsgrupp, vilken
ska samordna förebyggande arbete gentemot barn och ungdom.
5.3

POSOM

POSOM är en förkortning av Psykologiskt Och Socialt Omhändertagande. Vid en
krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie
omhändertagande. Om en större olycka/händelse/katastrof inträffar får POSOMorganisatonen omgående larm från SOS Alarm. Samrådesbeslut tas mellan
POSOM-stödgrupp/krisgrupp och åtgärder sätts in vid behov. Behovet av stöd
kan uppstå flera dygn efter händelsen. Ledningsgruppen POSOM och stödgrupperna, som är operativa enheter, kan bestå vardera av ca 10 personer. Att vara med
i grupperna är ett frivilligt åtagande. I grupperna ingår som regel personer från:
•
•

Kyrkan
Primärvården
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•
•
•

Polisen
Socialtjänsten
Skolan

Vingåker har haft en POSOM-grupp har legat nere sedan några år tillbaka och det
beror på att de aktiva i gruppen har flyttat eller bytt anställning. Från sommaren
2004 har Svenska Kyrkan i Vingåker fått ny kyrkoherde och komminister, efter att
tjänsterna har varit vakanta en tid. Under 2005 planeras att återinföra POSOM.
5.4

Övriga

Det finns föreningar i kommunen som har ovärderliga kunskaper om
säkerhetsarbete och förebyggande olycksarbete. Dessa är Hemvärnet,
Civilförsvarsföreningen, Lottorna och Röda korset, som kommunen bistår med
lokaler till, med hjälp av statsbidrag. Kontakter med dessa och andra föreningar,
som har intresse och kunskaper om säkerhetsarbete och förebyggande
olycksarbete, kommer att initieras under 2005.

12

6

Förvaltningarnas verksamhet

6.1

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden styr skolans verksamhet genom att fatta beslut om
mål och resurser. Barn- och utbildningsnämnden (fortsättningsvis kallad ”BoUnämnden”) ska fullgöra uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn,
ungdomar och vuxna, samt förskole- och fritidshemsverksamheter. BoUnämnden ansvarar också för särskolan och den kommunala musikskolan. Nämnden svarar för de gemensamma uppdrag som samtliga nämnder och styrelser ska
utföra.
BoU-nämndens uppdrag innebär att ge service åt kommunens invånare inom
följande verksamheter: Förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg,
grundskola, ungdomsgymnasium, särskola och musikskola. BoU-nämnden ska i
övrigt följa de gemensamma uppdrag som åligger samtliga nämnder och styrelser.
Förvaltningsledningen och personalen ansvarar för att de av BoU-nämnden
fattade besluten verkställs och att angivna mål uppnås. För att verksamheten ska
fungera krävs administrativt stöd. Vid barn- och utbildningskansliet förbereds och
handläggs ärenden rörande nämnd och förvaltning. Rektorerna respektive
förskolecheferna är BoU-nämndens företrädare vid de lokala enheterna. Den
decentraliserade verksamheten ger beslutsbefogenheter med tillhörande
resultatansvar till rektor respektive förskolechef. Dessa är pedagogiska och
administrativa ledare vid sin enhet och ska svara för att verksamheten utvecklas,
uppställda mål nås och att tilldelade resurser används effektivt.
6.1.1

Förskola

I Vingåkers kommun finns förskoleverksamhet i form av förskola och familjedaghem. Barn med föräldrar som arbetar, studerar eller utifrån barnets eget behov
har möjlighet att erhålla plats inom förskolan som motsvarar upp till heltid. Barn
med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga, erbjuds plats i förskolan 15
timmar per vecka. Från och med januari 2003 erbjuds också fyra- och femåringar
allmän förskola som omfattar 525 timmar per år.
I tätorten finns i den södra delen av Vingåker förskolorna ”Källstugan” och
”Gränden” samt familjedaghem. I den norra delen finns förskolorna ”Åland” och
”Myrstacken” samt familjedaghem. I kommunens ytterområden finns barnomsorg
i Baggetorp, Högsjö, Marmorbyn och Österåker. I kommunen finns också ett
föräldrakooperativ, ”Trollkojan”.
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6.1.2

Grundskola med förskoleklass

Alla sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. Förskoleklasser finns vid samtliga
kommunens skolor för årskurserna 1-6. Grundskolan är obligatorisk och omfattar
årskurserna 1-9. I kommunen finns åtta skolor för årskurserna 1-6 och en skola
för årskurserna 7-9, enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1.3

Baggetorpsskolan (årskurserna 1-6)
Hansjöskolan (årskurserna 1-6)
Högsjöskolan (årskurserna 1-6)
Marmorbyns skola (årskurserna 1-6)
Sävstaskolan (årskurserna 1-6)
Sävstaskolans förberedelseklasser (årskurserna 1-9)
Vidåkersskolan (årskurserna 7-9)
Österåkersskolan (årskurserna 1-6)
Särskola

Vingåkers kommun erbjuder grundsärskola i form av träningsskola, individintegrerad respektive lokalintegrerad grundsärskola, beroende på elevens behov
och föräldrarnas val. Barn som erbjuds särskoleplacering är de som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade och skollagen. De elever som skrivs in i
lokalintegrerad grundsärskola erbjuds plats i Katrineholm.
6.1.4

Skolbarnomsorg

Fritidshemsplats erbjuds till barn i förskoleklass och grundskola (upp till tolv års
ålder) och vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemsplatsen är avgiftsbelagd
och avgiftens storlek grundar sig på hushållets inkomst. Fritidshem finns vid alla
kommunens grundskolor, med undantag för Vidåkersskolan. För barn i åldern 1012 år erbjuds fritidsklubbar vid Hansjöskolan, Sävstaskolan och Baggetorpsskolan.
6.1.5

Musikskola

Musikskolan är en frivillig skolform som erbjuds fr.o.m. årskurs tre. Undervisningen bedrivs under och efter ordinarie skoltid. Undervisningen vid musikskolan
är avgiftsbelagd och det är möjligt att hyra instrument i mån av tillgång.
6.1.6

Ungdomsgymnasium

Genom ett samarbetsavtal med Flens och Katrineholms kommuner, erbjuds
eleverna plats i gymnasieskolorna på dessa båda orter.
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6.2

Bygg- och miljöförvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen är kommunens nyaste förvaltning och tillskapades
som ett led i sammanslagningen av byggnadsnämnden och miljönämnden.
Förvaltningens uppgifter är främst att fullgöra bygg- och miljönämndens uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. I detta
ingår bland annat att ha den närmaste tillsynen över byggnadsverksamheten och
svara för prövning och tillsyn som åvilar kommunen enligt, plan- och bygglagen
(PBL), miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, lagen om gaturenhållning och
skyltning samt tillsyn och handläggning beträffande nyproduktion av samt
vidmakthållande av skyddsrum enligt lagen om civilt försvar.
Förutom de rent myndighetsmässiga uppgifterna ger förvaltningen också service
till kommuninvånare, näringsidkare och kommunens andra förvaltningar genom
t.ex. energirådgivning och miljödiplomering. Dessutom pågår inom förvaltningen
projekt såsom "lokalt investeringsprogram" och "uthållig kommun".
Antal anställda på förvaltningen är 6,2 fasta heltidstjänster, samt för tillfället två
projektanställningar.
6.3

Kansliförvaltningen

Kansliförvaltningen ombesörjer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
administration samt har samordnande administrativa uppgifter i den kommunala
förvaltningen. I kansliförvaltningens arbetsuppgifter ingår att leda arbetet med att
samordna utformning av övergripande mål, riktlinjer, ramar för styrning av hela
den kommunala verksamheten. Därutöver göra framställningar i målfrågor som
inte i lag är förbehållna annan nämnd. Hos kansliförvaltningen hamnar därför ofta
de frågor som inte hör hemma i någon annan förvaltning eller nämnd.
Förvaltningens uppdrag innefattar också beredning av ärenden till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden, utskick av kallelser till dessa samt
protokollskrivning. Inom förvaltningen handläggs vidare trafik-, mark-, upphandlings- och inköpsfrågor, IT-frågor och utrednings- och planeringsfrågor samt arkivhållning och arkivering. I kansliförvaltningens uppdrag ingår också att administrera valnämndens uppgifter och bistå övriga förvaltningar med juridisk rådgivning. Andra uppgifter som ingår i kansliförvaltningens uppdrag är att svara för
kommunens övergripande kontorsservice innefattande bl.a. telefonväxel, reception, posthantering och diarieföring. Förvaltningen betjänar även kultur- och
fritidsnämnden, miljönämnden och i mån av tid också andra kommunala förvaltningar, med viss kontorsservice.
Kansliförvaltningens målgrupper är, utan inbördes rangordning; Vingåkers kommunfullmäktige och kommunstyrelse, förvaltningens personal, kommunens övriga
förvaltningar, kommunens näringsliv samt kommuninvånarna.
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6.4

Kultur och fritidsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för verksamheter som drivs i kommunal regi men stöder
även kultur- och fritidsverksamheter i annan regi. Till det egna området hör
biblioteken, kommunens fritidsgård, Båsenberga fritidsområde, Säfstaholms slott,
Vingåkersbadet, Läppebadets camping, turistbyrån, badplatser och programverksamhet. Föreningar och studieförbund stöds genom samarbete och ekonomiska
bidrag.
6.4.1

Administration

Kultur- och fritidsförvaltningens centrala administration har sina lokaler i
Säfstaholms slott. Antal anställda är en heltidsanställd (förvaltningschefen).
6.4.2

Turistbyrån

Turistbyrån finns i Säfstaholms slotts entréhall. Verksamheten ingår i slottets
totala yta på 1582 m2. Antalet heltidsanställda är två stycken. Sommartid ökar
personalstyrkan på slottet med fem personer, samt med ett antal sommararbetande ungdomar, badplatsvaktmästare och en campingvärd vid badplatserna.
6.4.3

Vingåkers bibliotek

Bibliotekens uppgift är enligt bibliotekslagen att ge kommunens invånare kostnadsfri tillgång till media för information, studier, kulturella upplevelser och
förströelse. Antalet anställda på huvudbiblioteket är fyra stycken (3 ½ tjänst).
Lokalerna (773 m2) hyrs av Vingåkershem, dock utför tekniska förvaltningens
vaktmästare vissa uppgifter på uppdrag av Vingåkershem, samt postutkörning.
Biblioteksfilialer finns i Baggetorp, Högsjö och i Marmorbyn.
6.4.4

Fritidsgård/ungdomsgård

Fritidsgård (ca 300 m2) finns i centralorten Vingåker. Antal heltidstjänster är fyra
stycken. Vid behov finns vikarier (kvällar/helger). Filialer finns i Österåker,
Högsjö, Baggetorp och Marmorbyn, vilka drivs av olika föreningar och föräldrakooperativ. Även ett visst samarbete sker med fotbollsklubbar. Under 2003 hade
gården ca 20 000 besökare och 219 inlösta gårdskort. Övervägande delen är
ungdomar i årskurserna 7-9, men även lite yngre och äldre besökare kommer.
Verksamheten sköter kommunens sportlovs- och sommarlovsprogram. På gården
kan ungdomarna spela spel/biljard, umgås och låna datorer. Ofta är det önskemål
som styr vilka aktiviteter som försiggår på fritidsgården. Relativt ofta är man i
Båsenberga fritidsområde eller ute och fiskar med den egna båten eller de egna
kanoterna.
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6.4.5

Vingåkersbadet

På Vingåkersbadet (1842 m2) bedrivs simundervisning, babysim, motion,
styrketräning, rehabilitering, caféverksamhet, städning, administration och viss
försäljning. Sju anställda finns vilket innebär 5,0 tjänster. Vaktmästaren tillhör
tekniska förvaltningen.
6.4.6

OSA-laget

Kultur- och fritidsförvaltningen är arbetsledare för de som arbetar med Offentligt
Skyddad Anställning (OSA), men OSA-laget är anställda av Katrineholms kommun. Detta samarbete sker genom Viadidakt vilket är en gemensam förvaltning
för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Laget består av en arbetsledare samt max fem övriga anställda. Arbetsledaren arbetar heltid medan de övrigas arbetstid varierar beroende på vem
som har OSA-plats. Lagets huvudområde är att hjälpa kultur- och fritidsförvaltningen, med allt ifrån städning av utomhusmiljön, flyttning av möbler, lagning och
iläggning av bryggor, tillverkning av skyltar till att köra ut kartor till informationstavlorna. För att ta sig mellan badplatserna, Läppe camping, Båsenberga m.fl.
platser använder de sig av egen bil, inköpt av Katrineholms kommun.
6.5

Badplatser

Vingåker är omgivet av många sjöar och vattendrag. Flera av dem har kommunala
badplatser.
Kolsnaren/Viren: Badet vid Viala har ett hopptorn och en bryggsektion.
Dessutom finns det badplatser vid Marmorbyn och Sjögölet i Baggetorp.
Tisnaren: Lytterstabadet har bryggor, bastu och grillplats. Badet är långgrunt och
har en lekplats på området.
Hjälmaren: Läppebadet med två stränder för bad. En med en stor sandstrand
och på andra sidan udden ligger en strand med bryggor
Öljaren: I Österåker finns den lilla badplatsen Hullabadet med en liten
sandstrand och bryggor.
Högsjön/Grävsjön: Högsjöbadet med flera olika bryggsektioner.
Under våren kommer en riskinventering göra på dessa badplatser.
6.6

Socialförvaltningen

6.6.1

Nämnd och förvaltning

Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg samt äldre- och
handikappomsorg. Socialnämndens uppgift är att ansvara för handläggning och
beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och att erbjuda boende i så kallade särskilda boendeformer, boendestöd, daglig sysselsättning och hemtjänstinsatser.
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För 2003 redovisar Socialförvaltningen sammanlagt 295 anställda med totalt 270,8
årsarbetare.
6.6.2

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgsverksamheten bedrivs utifrån gällande lagstiftning,
bland annat SoL - Socialtjänstlagen, LVU - Lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga, LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall, FB - Föräldrabalken,
Lul – Lagen om unga lagöverträdare samt Sekretesslagen.
I socialtjänstlagen regleras rätten till bistånd i form av försörjningsstöd och annat
bistånd som till exempel insatser i form av kontaktperson/kontaktfamilj/öppenvård och frivilliga placeringar i familjehem och Hvb-hem9 för barn och vuxna. Lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) utgör en kompletterande lagstiftning i de fall frivilliga
insatser inte kan ges.
För individ- och familjeomsorgens verksamhet är barnskyddsutredningar (barn
som far illa) prioriterade och lagreglerade. Det innebär att inkomna ärenden där
barn misstänks fara illa ska ha högsta prioritet. För 2003 redovisar IFO att man
gett ekonomiskt bistånd till sammanlagt 226 hushåll
6.6.3

Handikappomsorg

Kommunens ansvar för funktionshindrade enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) avser;
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Andra varaktiga fysiska/psykiska funktionshinder som inte beror på
normalt åldrande om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och
service.
LSS är en rättighetslag och insatser för stöd och service regleras i 9 § LSS och
omfattas av nio olika former av insatser. I handikappomsorgens verksamhet i
Vingåker ingår boende i gruppbostad (3 st.), daglig sysselsättning på dagcenter,
ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, placeringar i familjehem, biträde av personlig assistans m.m.
I maj 2004 hade 35 brukare beviljad personlig assistans med i genomsnitt 77
timmar per vecka. Sammantaget hade de 35 brukarna 57 personliga assistenter.
9

Med Hvb-hem menas hem för vård eller boende.
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6.6.4

Psykiatri

Socialnämnden svarar för att personer med psykiska funktionshinder erbjuds
boendestöd och sysselsättning. Socialpsykiatrins verksamhet är inriktad på uppsökande verksamhet, boendestöd och dagliga aktiviteter med möjlighet till social
kontakt. Ett nära samarbete med landstingets psykiatriska verksamhet är en nödvändighet för att komma i kontakt med målgruppen.
Personligt ombud har inrättats som ett samverkansprojekt mellan Katrineholm,
Flen och Vingåker. Dess verksamhet är inriktat på att erbjuda enskilda med psykiska funktionshinder ett personligt stöd genom bland annat kontakt med olika
myndigheter, att få hjälp med boende och ekonomiska frågor.
6.6.5

Äldreomsorg

Verksamheten för äldreomsorgen omfattar medicinsk och social omvårdnad i de
särskilda boendeformerna Humlegården och Ekgården med totalt 79 respektive
40 boende. Korttidsvården erbjuder rehabilitering och avlastning med totalt 10
platser, varav 1 rum är avsett för palliativ vård. Boende vid Sävsta och Gränden
fungerar idag som ett kategoriboende för äldre med totalt 55 respektive 37 lägenheter.
Hemtjänst beviljas till den målgrupp som har behov av hjälp i form av serviceoch omvårdnadsinsatser i eget boende. Målet är att enskilda så långt som möjligt
kan bo kvar i eget boende och att insatserna anpassas till den enskildes behov. För
år 2003 redovisar hemtjänsten att man gett bistånd till 194 hushåll.
Dagvård erbjuds till enskilda som har behov av ADL-träning m.m. Stöd till äldre
beviljas i form av bland annat färdtjänst, trygghetslarm och ledsagarservice. Socialnämnden erbjuder anhörigstöd i syfte att underlätta och på olika sätt bidra till en
ökad livskvalitet för anhöriga och andra närstående.
6.7

Tekniska förvaltningen

De verksamheter som förekommer inom tekniska förvaltningen är följande
•
Vatten och avlopp
•
Renhållning
•
Gator och vägar
•
Parkskötsel
•
Förrådsverksamhet
•
Fastighetsförvaltning
•
Kabel-TV
•
Trafikövervakning
•
Servis åt andra förvaltningar
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6.7.1

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt i samtliga kommunens tätorter samt
Forsby och Viala. Forsby och Österåker har egna vattentäkter. Övriga orter får sitt
vatten via grundvattentäkten vid Lyttersta. Som vattenmagasin finns tre vattentorn, två i Vingåker och ett i Högsjö. Totalt distribueras ca 730 tm³ eller ca 2000
m³/dygn via ca 12 mil ledningar. Antalet anställda som arbetar helt eller delvis
med vatten och avlopp är sex stycken. Inom verksamheten finns ett nära samarbete med Flen och Katrineholm inom KFV Vatten.
6.7.2

Renhållning

För insamling av hushållssopor inklusive latrin och slam från trekammarbrunnar
och septiktankar används entreprenör. Slammet töms vid avloppsreningsverket,
latrinet deponeras i Vik och resterande insamlat avfall omlastas och transporteras
till Finspång för förbränning. Vid avfallsanläggningen i Vik finns en återvinningscentral för de flesta förekommande fraktionerna. Vid centralen finns två anställda.
6.7.3

Gator och vägar

All löpande skötsel förutom delar av vinterväghållningen sker i egen regi. Gatubelysningen ägs och sköts av Vattenfall. Den totala längden gator och vägar är ca 49
km och GC-vägar ca 4 km. Antalet årsarbeten är fyra stycken
6.7.4

Parkskötsel

All skötsel av kommunägd både allmän och tomtmark utförs av tekniska förvaltningen. Skötseln har varit föremål för upphandling. Total yta gräs är ca 41 ha och
buskage ca 6000 m². Antalet träd är nästan 2000 stycken. Antalet årsarbeten är sex
stycken
6.7.5

Förrådsverksamhet

För hela den kommunaltekniska verksamheten och även viss övrig verksamhet
finns ett centralförråd, som även är samlingspunkten för park, gatu- och anläggningspersonalen. Här tvättas och underhålls kommunens fordonspark. Antalet
årsarbeten vid förrådet är två stycken
6.7.6

Fastighetsförvaltning

För drift och underhåll av kommunen finns en fastighetsförvaltning. Här ingår en
stor del vaktmästeri åt övriga verksamheter. Den totala förvaltade ytan är ca 61
tm². På löpande uppdrag sköts även AB Vingåkershems fastigheter som omfattar
ca 30 tm². Antalet anställda är 12 st.
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Inom fastighetsförvaltningen ingår även lokalvården. Den totala städytan är ca 36
tm². Antalet anställda är 22 stycken varav flertalet på deltid.
6.7.7

Kabel-TV

Kommunen äger det lokala kabelnätet och mottagarstation. TV-signaler levereras
via kabelnätet till några bostadsbolag bl.a. AB Vingåkershem. Den största
abonnenten är VingVision som är leverantör till alla privata hushåll bortsett från
de som finns i fastigheter som tidigare ägts av AB Vingåkershem.
6.7.8

Trafikövervakning

I samarbete med Katrineholms kommun sköter Tekniska förvaltningen
trafikövervakningen i de båda kommunernas centralorter.
6.8

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har tagit fram
olycksstatistik hittills för året 2003, se nedan. På VSRs hemsida <www.vsr.nu>
finns information om de senaste larmen, brandvarnare, SBA och brandskydd samt
annan viktig information
6.8.1

Olycksstatistik för Vingåkers brandstation

De larm i Vingåker som har lett till insatser är enligt tabell nedan

Sådant som inte har lett till insatser är förmodad räddningsinsats, statlig, dörröppning, dykuppdrag, brand ej i byggnad, falsklarm brand, drunkning, ras, hiss, säker-
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hetsvakt, inbrottslarm, annan kommunal, vattentransport, länspumpning och
annat uppdrag.
6.8.2

Olycksstatistik för Högsjö brandstation

För Högsjö är statistiken över larm och ärenden enligt nedan.
Olycksstatistik för Högsjö
3,5

Antal larm

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Automatlarm

Brand ej i
byggnad

Brand i
byggnad

Förmodad
brand

Akut
sjukvård

Sådant som inte har lett till insatser är utsläpp, stormskada, förmodad räddningsinsats, statlig, dörröppning, dykuppdrag, trygghetslarm, falsklarm brand, drunkning, ras, falsklarm, räddning, hiss, säkerhetsvakt, inbrottslarm, trafikolycka, vattenskada, djurräddning, annan kommunal, sanering, vattentransport, länspumpning
och annat uppdrag.
6.9

Risk för stora olyckor vid Nammo Vingåkersverken AB

Nammo Vingåkersverken AB är ett företag som destruerar ammunition och är
den enda anläggningen i kommunen som omfattas av den högre kravnivån.
Anläggningen ligger i Vingåkers kommun och är lokaliserad vid sjön Tisnaren ca
125 km söder om Vingåker. Till verksamheten finns en inre och ett yttre skyddsområde. Nammo Vingåkersverken AB är ett företag som destruerar ammunition.
Ammunitionen kommer både från svenska försvaret och från utlandet. Vingåkersverken tar hand om allt från bomber och stora sjöminor till landminor, granater
eller finkalibrig ammunition. Explosivämnen så som trotyl, hexogen och krut säljs
för återvinning inom gruvindustrin. Metaller går till metallåtervinning och emballage flisas och säljs till värmeverk. En skjutbana och en sprängbunker för destruktion och demonstrationssprängningar finns också inom området.
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6.10

Förebyggande arbetet inom VSR

Handlingsprogrammet för det förebyggande arbetet för Västra Sörmlands
Räddningstjänst, för 2005-2006 är i här presenterad i remissutgåva. Delegation
föreligger från Katrineholm och Vingåker till VSR.
6.11

Förebyggande

Det förebyggande arbetet mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats bedrivs
enligt olika lagstiftningar och uppdrag. I vissa delar kommer incitamentet att arbeta förebyggande utifrån LSO, främst avseende brandförebyggande, i andra fall ur
annan lagstiftning såsom arbetsmiljölag, miljöbalken samt trafikslagstiftning mm.
Tanken är att kommunerna i större utsträckning än idag skall ta initiativet till
samordning av olycksförebyggande och skadebegränsade verksamheter inom
kommunerna. Det kan gälla samverkan med aktörer med ansvar inom t.ex.
trafiksäkerhetsområdet, plan och byggsektorn, miljöförvaltningen, folkhälsoverksamheten och civilt försvar, där verksamheten bl.a. styrs av speciallagstiftningar.
Syftet är att en samsyn mellan de olika inblandade aktörerna beträffande trygghet
och säkerheten i kommunerna skall kunna uppnås. Denna samsyn skall sedan
kunna ligga till grund för kommunernas planering för der förebyggande arbetet.
6.12

Tillsyn

Tillsyn bedrivs av räddningstjänsten mot verksamheter, fastigheter och andra
anläggningar inom kommunerna. Särskild vikt läggs på publika verksamheter,
samt där risken för olyckor är stor. Tillsynen bedrivs på ett sätt som skall säkerställa att brandskyddet inom verksamheter och fastigheter är skäligt. Tillsyn av
farlig verksamhet ”Sevesoanläggningar” samordnas med miljöförvaltningen i
respektive kommun samt andra myndigheter. Totalt har kommunerna 350 tillsynsobjekt och dom är uppdelade på 1-årsfrister, 2-årsfrister samt 4-årsfrister,
räddningstjänsten utför 80-100 tillsyner per år enligt LSO.
6.13

Underlätta för den enskilde

Kommunerna skall underlätta för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet
och kunna fullgöra sina skyldigheter. Det kan gälla mer allmänt säkerhetstänkande,
brandskydd, första hjälpen, HLR mm och det kan ske i form av rådgivning, information eller utbildning. Räddningstjänsten samverkar med Södermanlands Brandförsvarsförening i många av dessa utbildningar. Som exempel kan nämnas att alla
6-åringar, andra klassare, femte samt sjundeklassare nås årligen av brandskyddsinformation.
För spridning av brandskyddsbudskap används bland annat räddningstjänstens
hemsida, informationskampanjer, aktivt samarbete med media och personliga
kontakter vid olika arrangemang.
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6.14

Förebyggande i övrigt

Tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor utfärdas av
byggnadsnämnden i respektive kommun. För tillsynen enligt samma lag svarar
räddningstjänsten samt i visa fall tillsammans med miljöförvaltningen. Frågor om
brandskydd vid ny och ombyggnationer tas upp vid byggnadsnämnderna i respektive kommun genom byggsamråd enligt plan och bygglagen (1987:10).
Räddningstjänsten bevakar skydd mot olyckor i remisser från polismyndigheten
och länsstyrelsen.
6.15

Sotning

Kommunerna svarar för sotningen (rengöring) samt brandskyddskontrollen.
Kommunerna har antagit särskilda föreskrifter för denna verksamhet.
6.16

Mål

De mål som är uppsatta för den förebyggande verksamheten inom räddningstjänsten är nationella mål, skydd och säkerhetsmål samt prestationsmål. Dessa mål
kan man ta del i verksamhetsplanen för 2005 på räddningstjänstens expedition är
att med utgångspunkten från risk- och sårbarhetsanalysen samt de kommunala
målen för skydd mot olyckor prioriteras följande
•

man skall klara av 100 % av årets tillsyns objekt.

•

under 2005/2006 utföra tillsynsbesök på samtliga de objekt som skall ha
lämnat in den skriftliga redogörelsen.

•

utföra tillsynsbesök som föranleds av särskilda skäl som tex. inträffade
olyckor, förhöjda risker eller undermåligt brandskydd.

•

Kontrollera samtliga skriftliga redogörelser som ska lämnas in enligt
SRVFS 2003:10 samt 2004:410.

•

genomföra förebyggande utbildningar samt information i ett antal timmar
för egen personal, förvaltningar samt kommuninvånarna.

•

bibehålla den ambitionsnivå avseende det förebyggande arbetet för risk
och skyddsobjekten i respektive kommun.

•

samordna tillsynsbesök med andra myndigheter och förvaltningar.

SRVFS – Räddningsverkets och tidigare Sprängämnesinspektionens författningar. 2003:10 Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, 2004:4 - Statens
räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet
10
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•

öka ambitionen för det förebyggande arbetet i bostäder/småhus i respektive kommun. Med råd och information om tex. brandvarnare i varje
lägenhet och villa.

•

räddningstjänstens egen uppföljning och utvärdering av räddningsinsatserna är en viktig information till den enskilde.

6.16.1 Organisation
Den förebyggande organisationen inom räddningstjänsten består av funktionsansvarig. Till sin hjälp har han räddningschefen, stf. räddningschef samt insatsledare och brandmästare med utbildning förebyggande 2 och förebyggande 1.
Utryckningsstyrkorna används också till förebyggande arbetet vid mindre objekt i
respektive kommun samt vid informationskampanjer mm.
Man kan också ta hjälp med det förebyggande arbetet med den räddningstjänstpersonal som har gått utbildning tillsyn och olycksförebyggande A, enligt det nya
utbildningsprogrammet som räddningsverket tagit fram.
6.16.2 Samverkan
Samverkan med tex. polis, socialtjänst, bostadsbolag och ungdomsorganisationer
och andra organisationer är ett sätt att åstadkomma ett bättre resultat. De förebyggande ansvariga i länet har möten 3 gånger per år för att nå ett bättre resultat
för det förebyggande arbetet i respektive kommun.
Försäkringsbolagen påverkar inte själva olyckan men har stora kunskaper om
dem. Erfarenhetsåterföringen från dessa är värdefulla då det ofta bedrivs ett omfattande arbete hos dem med stor kunskaps och erfarenhetsbank som resultat
Även deras påverkansmöjligheter på sina kunder kan ha en viss olycksförebyggande effekt eller bidra till ett förändrat olycksförlopp. Informationskampanjer i
samverkan med Södermanlands Brandförsvarsförening.
6.17

Beslutsfattande

Direktionen i Västra Sörmlands Räddningstjänst skall föreslå frister för dom
objekt som skall finnas registrerade i tillsynsregistret samt lämna förslag till beslut
som skall fattas av respektive kommun.
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7

Prioriteringar och mål

Med utgångspunkt från problembeskrivningen ska en riskbedömning göras.
Riskbedömningen innehåller värderingar som blir föremål för politiska
ställningstaganden. Exempel på sådana frågeställningar:
•
Hur stor del av resurserna ska satsas på åtgärder för säkerheten avseende
liv och hälsa visavi egendom och miljö?
•
Åtgärder mot katastrofer visavi åtgärder mot vardagsolyckor?
•
Svaga grupper visavi grupper med större egenförmåga?
•
Åtgärder mot olika typer av olyckor i förhållande till varandra?
•
Det allmännas ansvar kontra den enskildes?
Nationella mål
De nationella målen skall kompletteras med lokala verksamhetsmål för Vingåkers
kommun.
Lokala verksamhetsmål
Nämnderna ska formulera säkerhetsmål och prestationsmål utifrån riskinventeringen.
7.1

Förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten för hur det ska ordnas och planeras kommer att
redovisas efter att nämnderna har formulerat prioriteringar och mål. De åtgärder
som föreslagits för nämndernas målformuleringar utifrån riskinventeringen ska
leda till att frågorna nedan kan besvaras.
- När ska det förebyggande arbetet ske
- Hur ska det ske
- Vem ska genomföra det förebyggande arbetet
- Vem arbetar vidare med det förebyggande arbetet
7.2

Planeringen för 2005

I föreliggande handlingsprogram har fokus legat på kommunprofilen och
riskinventeringen. Under 2005 skall arbetet
•
med handlingsprogrammet intensifieras med stöd av nämndernas
målformuleringar.
•
fokuseras på hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och
hur den planeras.
•
nystart för POSOM initieras.
•
kommunen skall i större utsträckning än idag ta initiativ till samordning av
olycksförebyggande och skadebegränsade verksamheter i kommunen.
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