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1 Inledning
Delprogram skade- och olycksförebyggande arbete är ett underliggande dokument till det
handlingsprogram för trygghet och säkerhet som Vaggeryds kommun genom
räddningstjänsten arbetat fram. Delprogrammet beskriver områden där kommunen verkar för
att öka tryggheten och säkerheten för de som bor, vistas och verkar inom kommunens gränser.

Dokument
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verksamheten

Räddningschefen

Kommunen bedriver ett förebyggande arbete mot olyckor i ett brett perspektiv. Det innefattar
både olyckor som kan föranleda räddningsinsats och andra händelser. Arbetet bedrivs utifrån
olika lagstiftningar och uppdrag. I vissa delar kommer incitamentet att arbeta förebyggande
från LSO, främst avseende det brandförebyggande arbetet. I andra fall kommer anledningen
att arbeta med förebyggande åtgärder ur annan lagstiftning som t.ex. när det gäller
trafiksäkerhetsarbete. I propositionen (2002/03:119) till LSO anges:
Tanken är att kommunen i större utsträckning än idag skall ta initiativet till en
samordning av olycksförebyggande och skadebegränsade verksamheter inom
kommunen. 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
speciallagstiftning. Syftet är att en samsyn mellan de olika inblandade aktörerna
beträffande tryggheten och säkerheten i kommunen skall kunna uppnås. Denna
samsyn skall sedan kunna ligga till grund för kommunens planering för det
förebyggande arbetet.
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Kommunen bedriver sitt skade- och olycksförebyggande arbete främst genom
•
•
•
•
•

Tillsyn
Intern riskhantering
Information
Utbildning
Rådgivning
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2 Brandförebyggande verksamhet
2.1 Tillsyns- och tillståndsverksamheten
2.1.1 Organisation för tillsynsverksamheten
För att utföra och utveckla det förebyggande brandskyddsarbetet på det sätt som
lagstiftningen förutsätter, finns rutiner med ett arbetssätt som uppfyller lagstiftningens
intentioner. Tillsynsverksamheten har skapat förutsättningar för att en bra relation finns och
utvecklas mellan räddningstjänsten och fastighetsägare/ nyttjanderättshavare.
Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd och ansvarig för tillsynsverksamheten förutom
avseende kommunens egna fastigheter/verksamheter. När det gäller tillsyner av dessa är
Miljö- och byggnämnden ansvarig nämnd. Tillsynerna utförs av räddningstjänstens
tillsynsförrättare.
2.1.2 Tillsyn
En tillsyn är kommunens sätt att på myndighetsbasis kontrollera att den enskilde uppfyller
lagstiftarens krav på ett skäligt brandskydd enligt lag om skydd mot olyckor samt
uppfyllelsen av lagstiftarens krav enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.
Tillsynen ska utföras enligt de formaliakrav som förvaltningslagen anger.
2.1.3 Beslut
En tillsyn ska rendera i ett beslut eller någon form av skriftlig återkoppling. De beslut som
kan fattas är föreläggande, föreläggande vid vite samt förbud. Beslut om föreläggande samt
förbud ska ske enligt kommunens befogenhetsförteckning. Beslut om föreläggande vid vite
samt vitesbelopp ska fattas av ansvarig nämnd. Om inget formellt myndighetsbeslut behöver
fattas ska det ändå meddelas den som blivit tillsynad.
2.1.4 Tillsynsförrättare
De resurser som åtgår i form av personal för att bedriva tillsynsverksamheten, både enligt Lag
om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor, utgörs av
räddningstjänstens personal. Personella resurser köps även in från räddningstjänster inom
RäddSam F.
2.1.5 Kompetens för tillsynsförrättare
Tillsynsförrättaren ska ha nödvändig kompetens för att på ett korrekt sätt kunna genomföra
tillsyn, både med avseende på sakfrågan och på formalia. Tillsynsförrättaren ska som lägst ha
genomgått MSB:s utbildning ”Tillsyn A”. Inom kommunen ska finnas minst en
tillsynsförrättare med akademisk brandingenjörskompetens samt MSB:s utbildning i
räddningstjänst för brandingenjörer (eller annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig
med dessa). Målsättningen och ambitionsnivån ska vara att personal inom
tillsynsverksamheten fortlöpande genomgår dels intern utbildning samt utbildningar som
genomförs inom RäddSam F:s regi.
2.1.6 Tillsynsplanering
Inför varje nytt verksamhetsår ska en plan tas fram för den tillsynsverksamhet som ska
bedrivas under kommande år. Planen ska fastställas av räddningschefen.
Planeringen av tillsyn ska utgå från:
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•
•
•
•
•
•

Tema (såväl lokala som regionala som nationella)
Risker och riskobjekt
Erfarenheter och nyvunnen kunskap på sakområdet
Ny lagstiftning
Samordnad tillsyn med t. ex. andra myndigheter
RäddSam F (gemensamma aktioner inom länet)

2.1.7 Nybyggnation
Räddningstjänsten är delaktig i den process som beskrivs i plan- och bygglagen och som
gäller ny- och ombyggnationer i samverkan med kommunens miljö- och byggförvaltning.
Räddningstjänsten ska från miljö- och byggförvaltningen fortlöpande erhålla en förteckning
över samtliga ärenden för att kunna avgöra vilka av dessa räddningstjänsten önskar medverka
i. Miljö- och byggförvaltningen kan också begära medverkan av räddningstjänsten i särskilda
ärenden.
2.1.8 Tillståndshantering
Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor är kommunen ansvarig för
tillståndshanteringen. I Vaggeryds kommun är Miljö- och byggnämnden ansvarig för
tillståndshanteringen både gällande brandfarliga och explosiva varor.
Tillståndsärenden ska sändas på remiss till Räddningstjänsten. Ärenden handläggs i den
omfattning som ansökningar inkommer till Miljö och byggförvaltningen.
2.1.9 Övriga remisser
För att verka för en trygg och säker miljö samt för ett gott brand- och olycksskydd i
kommunen ska räddningstjänsten svara på de remisser som berör sakområdet. Det kan handla
om, men inte begränsas till, olika verksamhetstillstånd eller förändringar i den fysiska miljön.

2.2 Att stödja den enskilde
Utbildning av kommuninvånare, företag och organisationer bedrivs av räddningstjänsten i
samverkan med andra organisationer. För spridning av brand- och olycksskyddsbudskap
används bland annat informationskampanjer, aktivt samarbete med media och personliga
kontakter vid olika arrangemang.

2.3 Kommunen som ägare och nyttjanderättshavare
Kommunen har enligt LSO, i likhet med övriga fastighetsägare och nyttjanderättshavare,
skyldigheter att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). I SBA skall det framgå
hur kommunen arbetar med brandskyddsfrågorna som en följd av skyldigheten att ha ett
skäligt brandskydd. Dessutom finns krav utifrån kommunens interna säkerhetsarbete, bl.a
dokumentet ”Säkerhetspolicy” fastställt av kommunfullmäktige, daterat 2007-08-27.

2.4 Övrigt
Beslut om eldningsförbud enligt FSO 2 kap 7 § fattas av räddningschefen enligt
delegationsordning.

2.5 Sotningsverksamheten
Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun ansvarar för att rengöring (sotning) och
brandskyddskontroller genomförs i kommunen. Kommunen har, genom avtal, lagt utförandet
av rengöring (sotning) samt brandskyddskontroller på privat entreprenad.
Skade- och olycksförebyggande arbete – delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018

7

2.5.1 Planering av rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll
Entreprenören ska, enligt upprättat avtal, planera och utföra verksamheten enligt de bilagor
som ingår i avtalet.
Arbetet ska utföras i den omfattning som anges i den föreskrift om sotningsfrister som
kommunstyrelsen beslutat om, samt gällande brandskyddskontroll i den omfattning som
framgår av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:6).
2.5.2 Medgivande om att fastighetsägare får utföra rengöring (sotning)
Lag om skydd mot olyckor stadgar att kommunen får medge att en fastighetsägare själv utför
rengöring (sotning) på den egna fastigheten samt att låta annan entreprenör än den av
kommunen upphandlade utföra rengöring. Beslut i dessa ärenden fattas på delegation av
räddningstjänsten.
2.5.3 Uppföljning av sotningsverksamheten
Entreprenören ska föra bok över alla fastigheter inom verksamhetsområdet. Entreprenören ska
lämna in en redovisning av genomförda sotningsuppdrag och brandskyddskontroller till
Räddningstjänsten. För uppföljning och samverkan ska, enligt entreprenadavtalet, även
samverkansmöten genomföras.
2.5.4 Kompetens inom sotningsverksamheten
De personer som utför rengöring (sotning) för kommunernas räkning ska ha genomgått
yrkesutbildning för skorstensfejarmästare och skaffat sig tillräcklig erfarenhet genom
yrkesverksamhet inom området.
Behörig att utföra brandskyddskontroll ska inneha den kompetens som framgår av
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:6).
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3 Riskhänsyn i fysisk planering
Miljö- och byggförvaltningens arbete med översikts- och detaljplaner innehåller hänsyn till
risk för olyckor. Krav på riskhänsyn finns i Plan och bygglagen (2010:900).
Räddningstjänsten bevakar riskhänsyn i planfrågor i remissvar till Miljö- och byggnämnden.
Ras och skredproblematiken i kommunen tas återkommande upp i besiktningar som utförs av
tekniska kontoret.
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4 Miljö
Skyldigheter att förhindra olyckor som drabbar miljön återfinns i Miljöbalken (1998:808),
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, LSO samt i olika policydokument, bland annat Miljöprogram för
Vaggeryds kommun. För tillsyn svarar kommunens Miljö- och byggnämnd och länsstyrelsen.
Miljö- och byggförvaltningen verkar i plan- och bygglovsärenden för att bästa möjliga
lokalisering av miljöfarliga verksamheter skall väljas och att tillräckliga skyddsavstånd till
bostäder skall upprätthållas.
Såväl olyckor som räddningsinsatser kan medföra allvarliga konsekvenser för miljön.
Räddningstjänsten har ofta möjlighet att begränsa dessa konsekvenser genom sitt agerande på
skadeplatsen. För att handla rätt taktiskt och metodiskt krävs kunskap, relevant underlag och
expertis
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5 Suicid
5.1 Bakgrund
Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken
i åldersgruppen 15–44 år i Sverige. Varje år tar ca 1 500 personer sitt liv, vilket innebär att var
sjätte timme tar någon sitt liv. Det är tre gånger fler än de som dör i trafiken varje år.
Jönköpings län följer den nationella trenden med minskande antal suicid fram till 2000-talet
för att därefter plana ut. Länet har under 2000-talet ett genomsnitt av ca 50 suicid per år.
Detta innebär att suicidprevention är ett mycket viktigt område och där World Health
Organization (WHO) har satt upp målet att de nuvarande suicid-talen ska minska med minst
en tredjedel till år 2020. Suicidprevention bör utgå dels från ett befolkningsperspektiv och
dels från ett individperspektiv.

5.2 Syfte
Att genom aktivt arbete minska antalet suicid och suicidförsök i Vaggeryds kommun.

5.3 Övergripande strategier och arbeten
5.3.1 Nationella strategier
I Regeringens proposition 2007/08:110 om En förnyad folkhälsopolitik fastslås en
övergripande vision att ”ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs
vara att ta sitt liv. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv”.
För att kunna uppnå denna vision redovisas i Folkhälsopropositionen nio olika
suicidpreventiva strategier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska själv-mord
kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och om-händertagande
av personer med självmordsproblematik
8. händelseanalys av Lex Maria anmälningar
9. stöd till frivilligorganisationer

Strategierna är framtagna av Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen i samarbete
med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). FHI
har tagit fram befolkningsinriktade strategier och åtgärder för statliga myndigheter, landsting
och kommuner. Socio-alstyrelsen har tagit fram strategier och åtgärder riktade till
huvudmännen för hälso- och sjukvård, socialtjänst och skolhälsovård/elevhälsa.
Självmordspreventionsutredningen kom under 2010 ut med ett delbetänkande och ett
slutbetänkande: Första hjälpen i psykisk hälsa - Delbetänkande av
Självmordspreventionsutredningen SOU 2010:31
Syftet är att förändra attityder till psykisk sjukdom genom ökade kunskaper om psykisk hälsa
och ohälsa. Nasp får i uppdrag att genom-föra ett pilotförsök av det australiska
utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program, MHFA,
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på svenska Första hjälpen psykisk hälsa. Pilotprojektet har idag utvecklats till att innehålla
utbildningsprogram om 12 – 14 timmar uppdelat på separata utbildningar för unga, vuxna och
äldre.
Händelseanalyser vid självmord inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten Slutbetänkande av Självmordspreventionsutredningen SOU 2010:45
En förändring av Lex Maria lagstiftningen vid suicid kommer att genomföras 2016-01-01.
Folkhälsomyndigheten har under 2014 - 2015 på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på
en samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning, som stöd för lokalt och
regionalt självmordspreventivt arbete. I ett regeringsbeslut i maj 2015 får
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det nationella suicidförebyggande arbetet.
5.3.2 Suicidprevention i Jönköpings län
Inom Jönköpings län har det suicidpreventiva arbetet pågått under ett stort antal år och kan
sammanfattas i tre inriktningar.
5.3.2.1 Hälso- och sjukvården i länet
Inom hälso- och sjukvården i länet finns idag kliniska riktlinjer för samtlig personal, FAKTAdokument, om suicidprevention och depression. Tidig upptäckt och behandling av depression
räknas som en viktig suicid preventiv åtgärd. Dessa riktlinjer uppdateras kontinuerligt
vartannat år. FAKTA-dokumenten är upprättade för vuxna samt för barn och ungdom.
FAKTA-dokumenten barn och ungdom är upprättade i samverkan med kommunerna.
Patientsäkerhet är ett av Region Jönköpings läns strategiska områden där Säker vård – alla
gånger omfattar 16 områden, varav suicidprevention är ett prioriterat område. Kliniska
riktlinjer innehåller tre viktiga budskap vardera till primärvården och psykiatrin och Säker
vård har formulerat tre viktiga mål för den somatiska vården: Våga fråga, samverka med
psykiatrin och/eller primärvården samt samverka med närstående.
Inom primärvården Bra liv pågår ett koncept kallat ”Våga fråga” och där allmänheten
informeras om att primärvården är första linjen vid psykisk ohälsa och där budskapet till
personalen är att vara uppmärksam på suicidalitet.
5.3.2.2 Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om
suicid. Ett exempel från Jönköpings län.
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 8 § ska kommunen ha ett
handlingsprogram för räddningstjänsten. I enlighet med denna intention har inom Jönköpings
län en särskild larmplan utarbetats när individen själv, anhöriga/ närstående, vittnen eller olika
vårdgivare meddelar SOS-alarm om risk för ett förestående suicid.
Kortfattat kan larmplanen sägas innehålla två delar: att SOS-alarm larmar ut enligt en särskild
rutin vid hot om suicid och att räddningstjänsten är en av de utlarmade enheterna. Fördelen
med att räddningstjänsten deltar i larmen är att de finns stationerade på många fler orter än
polis och ambulans, vilket innebär att de oftast kan vara på plats inom 5-7 minuter i hela
länet.
Larmplanen förutsätter en god samverkan mellan länskommunikationscentralen, LKC vid
polisen samt SOS Alarm och utmaningen är att denna goda samverkan kan bibehållas vid
polismyndighetens nationella omorganisation.
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5.3.2.3 Handlingsplaner för suicidprevention på kommunal nivå
I Första hjälpen i psykisk hälsa - Delbetänkande av Självmordspreventionsutredningen SOU
2010:31 fastslås att alla kommuner skall ha en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga
självmord.
I Jönköpings län har samtliga 13 kommuner lyft in suicid inom ramen för Trygghet och
säkerhet. Nio kommuner har suicidpreventiva mål och tre kommuner har arbetsgrupper som
aktivt arbetar med suicidprevention.

5.4 Hur verksamheten planeras i Jönköpings län
Suicidproblematiken är inte enbart ett medicinskt problem där hälso- och sjukvården har
ansvar utan har också samband med livsåskådning och kulturella faktorer samt
problemområden som missbruk, avbrott i viktiga relationer, sociala missförhållanden,
ekonomiska problem, olycksfall och våld. Goda förutsättningar för hälsa och tillfredsställelse
i livet är relationer, socialt nätverk, boendemiljö, arbete, fritid samt en förmåga att se
sammanhang och mening i tillvaron. Viktigt är även att kunna hantera olika svårigheter som
uppstår i livet.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor stipulerar två viktiga områden för kommunen att
upprätta handlingsprogram, dels 3 kap 8 § där kommunen ska ha ett handlingsprogram för
räddningstjänsten och dels 3 kap 3 § där kommun ska ha ett handlingsprogram för
förebyggande verksamhet.
I Jönköpings län har kommunerna valt att tolka Lag (2003:778) om skydd mot olyckor att
dess intention innebär att kommunerna kan jobba på ett bredare sätt för att åstadkomma skydd
mot andra olyckor än bränder. I 3 kapitlet 1§ står:
•

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se
till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt,
utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor
än bränder.

Kommunerna ska ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande
verksamhet.
Vidare finns idag stöd för det kommunala suicidpreventiva arbetet i Första hjälpen i psykisk
hälsa - Delbetänkande av Självmordspreventionsutredningen SOU 2010:31 där det fastslås att
alla kommuner skall ha en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga självmord.
5.4.1 Arbetsgrupp för larmplan vid akut suicidrisk
Larmplanegruppen med deltagare från polis, räddningstjänst, SOS alarm, ambulans och
regionen arbetar med samverkan, larmning, operativt omhändertagande, utbildning och
uppföljning av larmplanen. Arbetet förankras i F-samverkan som är en organisation för
Regional krissamverkan i Jönköpings län, vars syfte är att fördjupa samverkan mellan
myndigheter och samverkande organisationer och företag samt stärka samhällets beredskap
före, under och efter en kris eller olycka.
5.4.2 Arbetsgrupp för åtgärder i fysisk miljö
Arbetsgruppen består av företrädare för länets räddningstjänster, tekniska kontor och
stadsbyggnadskontor tillsammans med representanter från Trafikverket, Region Jönköpings
län samt NSPH/SPES. Arbetet syftar till övergripande samverkansfrågor och
riskbedömningar.
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5.4.3 Länsnätverket
Länsnätverket är en organisationsform inom Kommunal utveckling, där Region Jönköpings
län samverkar med länets kommuner om olika utvecklingsprojekt. Suicidprevention sorterar
under länets nätverk för psykiatri/missbruk och där regelbundna träffar med chefer från alla
kommuner anordnas.
5.4.4

Utbildningar i länet

5.4.4.1 Grundutbildning larmplanen
Grundutbildning i larmplanen vänder sig till blåljusgrupperna som samverkar vid suicid,
ambulanssjukvården, polisen, brandmän och befäl, SOS operatörer,
Länskommunikationscentralen, LKC, personal inom socialjour, personal inom psykiatriska
akutenheten/vårdjouren och POSOM. Utbildningen genomförs vår och höst och hittills har
över 1100 personer utbildats.
5.4.4.2 Första hjälpen psykisk hälsa
I Jönköpings län finns ca 40 instruktörer i Första hjälpen psykisk hälsa, ungdom/vuxna/äldre,
och hittills har över 1000 personer deltagit i utbildningen.
5.4.4.3 PSYK-E bas
PSYK – E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete
kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Psyk-E bas är ett webbaserat
utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. I
Jönköpings län finns ett beslut att denna utbildning skall användas inom kommunal
verksamhet, inom psykiatrisk verksamhet och inom Primärvården Bra Liv.
Totalt har över 7000 personer deltagit i olika utbildningsinsatser om suicidprevention till och
med 2014.
5.4.5 Uppföljningar på länsnivå
Varje år sammanställs suicidstatistik på nationell-, läns- och kommunnivån.
För Larmplanen finns en uppföljning genomförd över 2010 års insatser och en ny uppföljning
planeras över 2014 års insatser. För ändamålet finns ett instrument framtaget, nivå 2utredningar. Ur nivå 2-utredningen framgår hur larmningen, samverkan och operativt
omhändertagande fungerar vid larm om suicidförsök. Nivå 2-utredningar genomförs av
räddningstjänsten och det medför att det är de larm där larmplanen utlösts som följs upp.
Vissa larm går direkt till polis eller ambulans och då handlar det oftast om att tid och avstånd
inte är en avgörande faktor. Variabler i uppföljningen är: ålder och kön, vem som anmälde,
vem som var först på plats, om det fanns vittnen, vilka åtgärder som vidtogs, fungerade
larmrutinerna och vad kunde ha gjorts bättre. Resultaten leder till slutsatser om vilka
eventuella förbättringsåtgärder som bör vidtas.
I avvaktan på Socialstyrelsens officiella statistik över suicid gör polisen en sammanställning
över antal suicid i länet som följs upp.
När larmplanen aktiveras av SOS alarm genereras en rapport som distribueras till psykiatrin i
länet.

5.5 Suicidprevention i Vaggeryds kommun
Följande områden har identifierats som särskilt viktiga i detta arbete:
•

Spårspring järnvägen
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•
•
•
•
•
•
•
•

Höga höjder, byggnader
Missbruk vuxna
Missbruk barn
Otillräckligt tillvaratagande av erfarenheter av suicid och suicidförsök
Bristande kunskap i ämnet bland berörd personal
Unga som lämnat skolan men som inte kommit in på arbetsmarknaden
HVB-boenden
Äldre män

Vaggeryds kommun ska därför vara särskilt uppmärksam med fokus på suicidprevention vid
händelser i dessa områden. Vidare ska suicidprevention vara en naturlig punkt på agendan vid
andra riskminimerande aktiviteter inom kommunen.
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6 Trafiksäkerhet
Ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor handhas i huvudsak av Tekniska utskottet. Trafiksäkerhet
beaktas i planering och utförande av trafiksystemen i kommunen. Delar av tekniska kontorets
drift och underhåll är att betrakta som en del av trafiksäkerhetsarbetet, bland annat
halkbekämpning och gatuunderhåll.
Trafiksäkerhetsansvaret på det statliga vägnätet återfinns hos Trafikverket. Kommunen
samverkar med Trafikverket, Region Jönköpings län, Polismyndigheten samt NTF i
trafiksäkerhetsfrågor.
I trafiken finns bestämmelser i Lag (2006:263) om transport av farligt gods samt tillhörande
föreskrifter. Det är i huvudsak statliga myndigheter som har tillsynsansvaret för detta område.
Kommunen har genom riskhänsyn i fysisk planering i uppgift att förebygga allvarliga
konsekvenser på miljön till följd av olyckor i samband med transport av farligt gods.
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7 Vattensäkerhet
Simkunnighet är kanske den viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. Ansvaret för att
barn i kommunen har simkunnighet delas mellan Barn- och utbildningsnämnden och Kulturoch fritidsnämnden. På badanläggningar som drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen finns
livräddningsutrustning. Respektive entreprenör på badplatsen svarar för tillsynen av
livräddningsutrustningen och tekniska kontoret svarar för underhållet av livräddningsutrustningen vid vattendrag, sjöar och vissa badplatser.
För förteckning över vilka vattendrag, sjöar och badplatser som har livräddningsutrustning
och där tillsyn och underhåll sker genom kommunens försorg hänvisas till Kultur- och
fritidsförvaltningen.
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8 Övriga olyckor och händelser
Vaggeryds kommun ska arbeta aktivt med att förebygga och konsekvenslindra även andra
olyckor än ovan explicit angivna. Räddningstjänsten har av kommunfullmäktige fått
uppdraget att samordna detta arbete. Detta fråntar dock inte andra kommunala förvaltningar
och aktörer dess sakansvar.
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