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1. Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat rädd-
ningstjänstverksamheten. Syftet är att granska hur räddningsnämnden styr och följer 
upp räddningstjänsten. Granskningen kommer också att belysa hur räddningstjäns-
ten arbetar förebyggande samt hur operativa insatser följs upp som utgångspunkt för 
fortlöpande kvalitetsarbete. Även samverkan med andra kommuner kommer att 
granskas. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tydlig styrning av räddningstjäns-
ten genom lagstiftning och kommunens handlingsprogram. Kommunstyrelsen följer 
upp räddningstjänsten i enlighet med handlingsprogrammet, dvs. i samband med 
årsbokslut, efter halva mandatperioden samt efter mandatperiodens slut.  
 
Bedömningen är att det finns ett förebyggande arbete som till stor del dokumenteras i 
en tillsynsplan. Dock har räddningsnämnden inte gjort någon uppföljning av om det 
är ett godtagbart förebyggande arbete. Räddningsnämnden bör mera aktivt följa 
räddningstjänstens förebyggande arbete samt ta del av tillsynsplaneringen. 
 
Efter varje genomförd insats skrivs en insatsrapport som anger olyckans orsak och 
förlopp samt hur räddningsinsatsen genomfördes. Vid större eller specifika händelser 
görs mera omfattande olycksfallsutredningar. Räddningsnämnden efterfrågar som 
rutin inte insatsrapporterna men vill bli informerade efter större händelser. Bedöm-
ningen är att räddningsnämnden mera aktivt bör följa räddningstjänstens operativa 
arbete för att försäkra sig om att den håller en acceptabel kvalitativ nivå. 
 
Det finns en väl utvecklad samverkan mellan räddningstjänsten i Hylte kommun och 
kommunerna i Halland och gränsområdet till Småland vilket är positivt.   

Våra rekommendationer till förbättringsområden: 
 Det bör klart framgå av kallelse, agenda och protokoll när kommunstyrelsen 

har rollen som räddningsnämnd. Den tydligheten saknas i dag. 
 

 Säkerhetsmål och åtgärder i handlingsprogrammet bör implementeras hos alla 
som arbetar med räddningstjänst. 
 

 Räddningsnämnden bör fortlöpande följa upp det förebyggande och operativa 
arbetet för att säkerställa den kvalitativa nivån. 
 

 Nämnden måste förvissa sig om att räddningsnämndens ekonomiska ramar 
möjliggör att säkerhetsmålen kan uppnås. 
 

 Räddningsnämndens interna kontroll behöver utvecklas och stärkas. 
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2. Inledning 

2.1.  Bakgrund 
Med räddningstjänst avses enligt lagen om skydd mot olyckor de räddningsinsatser 
som kommunen eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för 
olyckor eller för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. 
 
I Hylte kommun är kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd. Räddningstjänsten styrs 
dels genom nationella uppdrag som ges i lagstiftning och förordningar och dels ge-
nom av kommunfullmäktige antagna styrdokument som handlingsprogram, måldo-
kument och budget. Räddningstjänsten ska utifrån nationella direktiv samt kommun-
fullmäktiges mål/viljeinriktning tillförsäkra medborgarna förebyggande och operativa 
räddningstjänster. 
 
Länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd har tillsyn över räddningsverk-
samheten i landets kommuner. 

2.2.  Uppdrag, syfte och avgränsning 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat rädd-
ningstjänstverksamheten. Syftet är att granska hur räddningsnämnden styr och följer 
upp räddningstjänsten. Granskningen kommer också att belysa hur räddningstjäns-
ten arbetar förebyggande samt hur operativa insatser följs upp som utgångspunkt för 
fortlöpande kvalitetsarbete. Samverkan med andra kommuner kommer även att bely-
sas. 
 
En avgränsning har gjorts till räddningstjänst i fredstid. Granskningen omfattar inte 
kommunens beredskap inför extraordinära händelser och kommunövergripande sä-
kerhetsarbete. Eftersom extraordinära händelser och kommunövergripande säker-
hetsarbete på olika sätt tangerar räddningstjänsten kommer det delvis ändå att berö-
ras. 

2.3. Revisionskriterier 
Granskningen utgår från följande revisionskriterier:  

• Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheten som handlingspro-
gram och säkerhetspolicy med riktlinjer 

• Lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting (LEX) 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. (LSO) 
• Säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
• Uppföljningar som redovisats för fullmäktige 

2.4. Revisionsfrågor 
Följande frågor besvaras i granskningen:  
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 Vilka mål och riktlinjer har uttalats beträffande kommunens räddningstjänst-
verksamhet? Handlingsprogram för räddningstjänsten? 

 Finns inventeringar som visar de stora riskerna inom kommunens geografiska 
område? 

 Hur arbetar räddningstjänsten med förebyggande insatser? Vilka insatser har 
prioriterats? Finns dokumentation? 

 Hur följs kvaliteten upp på genomförda operativa insatser? Finns dokumenta-
tion? 

 Vilken återrapportering görs till räddningsnämnd/kommunstyrelse beträffande 
måluppfyllelse, förebyggande arbete och kvalitet på genomförda insatser? Hur 
följer nämnden upp räddningstjänsten? 

 Vilken samverkan finns med andra kommuner? 

2.5. Metod 
Granskningen har genomförts med utgångspunkt från måldokument, riskanalyser, 
handlingsprogram, policies och riktlinjer, protokoll, utvärderingar/uppföljningar samt 
annan dokumentation av relevans. 
 
Intervjuer har genomförts med kommunens säkerhetssamordnare, räddningschefen 
samt ansvariga för förebyggande avdelning respektive operativ avdelning. 
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3. Nationell styrning av räddningstjänsten 
Räddningstjänsten styrs nationellt genom uppdrag som ges i lagstiftning och förord-
ningar.  

3.1. Viktiga nationella styrdokument 
Under 2000-talet har två viktiga lagar tillkommit som påverkar räddningstjänstens 
arbete och arbetssätt: 

 Lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting (LXO), gäller från 2003-01-01 

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

3.1.1. Lag om extraordinära händelser (LXO) 
Lagen reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter vid extra-
ordinära händelser i fredstid. En extraordinär händelse innebär allvarlig störning eller 
överhängande risk för allvarlig händelse i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av kommun eller landsting.  
 
Kommuner och landsting har uppgiften att analysera vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa och hur de kan påverka den egna verksamheten. De bedömningar 
som görs i samband med det arbetet ska sammanställas i en risk- och sårbarhets-
analys. Kommunen/landstinget ska med utgångspunkt från analysen fastställa en 
plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. En sådan plan ska tas fram för 
varje mandatperiod. 

3.1.2. Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
Ett övergripande syfte med LSO i förhållande till den tidigare räddningstjänstlagen är 
att öka förmågan i samhället att förebygga och hantera situationer som kan föranleda 
räddningsinsatser. Exempelvis betonas kommunernas olycksförebyggande arbete 
samtidigt som den enskildes ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom tydliggörs. 
LSO möjliggör även för kommunerna att anpassa räddningstjänsten efter lokala för-
hållanden.  
 
Exempel på punkter1 som framgår av lagen: 
 

 Styrning av räddningstjänsten sker numera genom övergripande nationella 
mål som ska brytas ner i lokala verksamhetsmål. De lokala målen ska vara 
anpassade till kommunens förhållanden och ambitionsnivå. 

 Kommunen ska ta fram kommunala handlingsprogram för dels förebyggande 
verksamhet och dels räddningstjänstverksamhet (operativ verksamhet). 

 De förebyggande insatserna betonas och arbetet förutsätter i stor utsträckning 
tvärsektoriell helhetssyn inom kommunen. 

                                                
1 Uppgiften har hämtats från sammanfattningen i skriften Samhällskriser och olyckor, Svenska Kommunförbundet 2004 
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 När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan under-
söks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna, olycksförloppet och hur in-
satsen genomförts. 

 Kommunen ska se till att det i räddningstjänstorganisation finns personal som 
har sådan utbildning och erfarenhet att allmänheten tillförsäkras en tillfreds-
ställande säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala riskbilden. 

 Möjligheten till avtalssamverkan mellan kommuner framhålls i lagen. 
 

 I varje kommun ska det finnas ett av kommunfullmäktige antaget handlings-
program för förebyggande arbete samt för räddningstjänst. Ett nytt program 
ska antas för varje mandatperiod.  

 
De övergripande nationella målen är: 

Människors liv och hälsa liksom egendom och miljö ska ges ett “tillfredsställande och likvär-
digt skydd mot olyckor”. Oavsett var man befinner sig i landet ska detta betryggande skydd 
finnas. 

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom god-
tagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
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4. Kommunens styrning av räddningstjänsten 
Räddningstjänsten är en del av kommunens säkerhetsarbete och ska utifrån lagstift-
ning och kommunfullmäktiges mål/viljeinriktningar tillförsäkra medborgarna förebyg-
gande och operativa räddningstjänster.  
 
I Hylte kommun finns ett antal styrdokument som styr säkerhets- och räddnings-
tjänstarbetet: 
 

 Policy för säkerhetsarbetet i Hylte kommun (2008) 
 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Hylte kommun (2008) 
 Ledningsplan vid en kris eller extraordinär händelse i Hylte kommun (2009) 
 Informationsplan vid kris eller extraordinär händelse i Hylte kommun (2009) 
 Handlingsprogram enligt lagarna LSO och LXO 

Säkerhetsarbetet i Hylte kommun sker systematiskt och är en ständigt pågående 
process enligt modellen: 
 

 Nulägesbeskrivning 
 Analys 
 Prioritering 
 Mål  
 Dokumenterat handlingsprogram 
 Åtagande och genomförande 
 Uppföljning och utvärdering 
 Förbättringar och nuläge 

4.1. Räddningsnämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd. Av reglementet för kommunstyrelsen2 
framgår att styrelsen svarar för räddningstjänsten och de uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras inom räddningstjänstområdet.  
 
Reglementet anger att kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlig-
het med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt föreskrifter och förordningar. 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt, genom utfallsprognoser, till fullmäktige rapporte-
ra hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budget-
året. 
 
Det finns ett särskilt reglemente för Hylte kommuns krisledningsnämnd. Kommunsty-
relsens arbetsutskott är krisledningsnämnd och nämnden inkallas vid extraordinärt 
krisläge.  

                                                
2 Antaget av KF 2006-12-19, § 99, 2007-06-20, § 36 
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4.2. Policy för säkerhetsarbetet och riktlinjer 
Fullmäktige har antagit en policy för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas i Hylte kom-
mun3. Tillämpningen av policyn sker med stöd av ”Riktlinjer för säkerhetsarbetet i 
Hylte kommun”. Riktlinjerna är fastställda av kommunstyrelsen. 
 
Policyn markerar att kommunen har ansvar för att de olika kommunala verksamhe-
terna ska fungera så störningsfritt som möjligt. Ansvaret för medborgarna markeras 
också.  
 
Av policyn och riktlinjerna framgår bland annat att: 

 Respektive nämnd ansvarar för säkerhetsarbetet inom sitt respektive områ-
den. 

 Kommunens säkerhetssamordnare handlägger och samordnar säkerhetsarbe-
tet och är sammankallande i säkerhetsgruppen. I säkerhetsgruppen ingår kon-
torens säkerhetshandläggare och räddningschefen. 

 Kommunens säkerhetsarbete ska årligen dokumenteras i en verksamhetsbe-
rättelse. 

 Skade- och tillbudsrapportering ska fortlöpande följas upp och åtgärder ska 
vidtas. Det ska finnas ett effektivt system för avvikelserapportering. 

Enligt de intervjuade utgör policyn och riktlinjerna en bra plattform att utgå ifrån i sä-
kerhetsarbetet. 

4.3. Risk- och sårbarhetsanalys 
Kommunerna ska enligt lagstiftningen inventera, identifiera och analyser sina risker 
och sårbarheter i en risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen ska 
ligga till grund för kommunens säkerhetsanalys och planering inför extraordinära 
händelser samt som underlag till kommunens handlingsprogram enligt LSO och LXO.  
 
Hylte kommun genomförde en risk- och sårbarhetsanalys under 2010. I samband 
med arbetet identifierades 24 riskobjekt och 33 sårbara verksamheter inom kommu-
nens geografiska område samt 43 oönskade händelser som kan få konsekvenser för 
kommunen. Riskobjekten är av varierande karaktör men flertalet har koppling till han-
tering av brandfarlig vara. De största riskobjekten i kommunen är Stora Enso Hylte 
AB följt av Hylte damm, bensinstationer och transporter av farligt gods. Sårbara verk-
samheter är exempelvis kommunens IT-struktur, trygghetslarm och operativ rädd-
ningstjänst. Merparten av de sårbara verksamheterna ägs eller drivs av kommunen 
och är klassade som samhällsviktig verksamhet.  
 
De oönskade händelserna är indelade i kategorierna infrastruktur, kriminell handling, 
naturolyckor, räddningstjänstolycka, sjukdomsspridning, social oro samt vardags-
olycka. Större delen av oönskade händelser är räddningstjänstolyckor, d v s olycka 
som kräver insats av räddningstjänsten. Kommunens förmåga att hantera oönskade 
händelser bedöms i analysen variera mellan god och viss förmåga.  
 

                                                
3 Antagen av KF 2008-03-27 
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Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 
bygger på den framtagna risk- och sårbarhetsanalysen. Handlingsprogrammet ska 
ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga oönskad händelse. Exem-
pel på oönskade händelser som kan påverka Hylte kommun är tågolycka med ut-
släpp av farligt gods i kommunen, kärnkraftsolycka och trafikolycka med utsläpp av 
farligt gods på väg. 
 
Hylte kommuns risk- och sårbarhetsanalys konstaterar bland annat att: 

 Kommunen har en god överblick över rådande riskbild. 
 Kommunens förmåga att hantera händelser med egen personal och eget ma-

terial varierar. 
 Åtgärdsförslag med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen kom-

mer att anges i mandatperiodens handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
 Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara ett levande dokument och säkerhets-

gruppen har ansvaret att hålla den uppdaterad. 

4.4. Handlingsprogram till skydd mot olyckor och extraordinära händelser 
Kommunfullmäktige antog 2011-06-16 ett nytt handlingsprogram som är gemensamt 
för arbetet enligt LSO och LXO. Räddningstjänsten utgör en del av den samlade 
kommunala verksamheten. 
  
Programmet gäller för innevarande mandatperiod och har syftet att öka tryggheten 
och säkerheten för medborgarna. Den övergripande målsättningen är att Hylte kom-
mun i takt med samhällsutvecklingen ska verka för trygghet och säkerhet hos med-
borgare och besökare i kommunen. Målet ska nås genom att medvetandegöra risker 
och hot, förebygga olyckors uppkomst och begränsa konsekvenserna vid inträffade 
olyckor. Programmet har arbetats fram av kommunens säkerhetsgrupp med ut-
gångspunkt från nationella mål och Hylte kommuns risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Handlingsprogrammet är ett viktigt styrdokument för hela den kommunala verksam-
heten inklusive räddningstjänsten. Programmet innehåller säkerhetsmål4 och åtgär-
der5 för förebyggande arbete respektive operativt arbete.  

4.4.1. Förebyggande arbete 
Säkerhetsmålen när det gäller generellt förebyggande arbete för hela kommunen rör 
bland annat områdena: 

 Fallolyckor 
 Vattensäkerhet 
 Trafikolyckor 
 Barn- och ungdomsolyckor 
 Brand 

                                                
4 Säkerhetsmål – beskriver det önskade tillståndet för medborgarna när det gäller nivån på skyddet 
och säkerheten. 
 
5 Åtgärder beskriver hur kommunen tänker uppnå säkerhetsmålen. 
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 Brand, skador och olyckor i kommunägd byggnad, inhyrda lokaler och anlägg-
ningar 

 Vattenförsörjning/avloppsrening 
 Säkerhet i kommunens datanätverk 
 Infrastruktur 

Handlingsprogrammet anger vilken nämnd som har ansvar för respektive säkerhets-
mål och åtgärder. Exempelvis har räddningsnämnden ansvar för åtgärder som leder 
till följande måluppfyllelser: 
 

 Boende i Hylte kommun ska informeras om risker och hur man skyddar sig om 
bostadsbrand och brand i det fria 

 Den enskildes förmåga att hantera brand och andra olyckor ska vara god 
 Förbränningsanordningar och rökkanaler ska vara i gott skick och hållas fria 

från beläggningar som kan orsaka brand 
 Antalet brandvarnare ska öka i bostäder. 

Räddningsnämnden har också ansvar för flera förebyggande mål och åtgärder i 
samverkan med andra nämnder. 

4.4.2. Operativt arbete 
Det är räddningsnämnden som har ansvar för de operativa säkerhetsmålen och åt-
gärderna enligt lagen om skydd för olyckor. Räddningsnämnden ansvarar för områ-
dena: 

 Brand 
 Trafikolyckor 
 Utsläpp och farligt ämne 
 Drunkningsolyckor 

 
Säkerhetsmålen som räddningsnämnden ska uppnå är att:  

 Skador på människor, egendom eller miljö i samband med bränder ska mini-
meras 

 Vid trafikolyckor ska räddningstjänsten ge sjukvården förutsättningar för att 
klara sitt arbete 

 Skador på människor, egendom och miljö i samband med utsläpp av farliga 
ämnen ska minimeras 

 Skador på människor i samband med drunkningsolyckor ska minimeras. 

4.4.3. Finansiering 
Åtgärderna inom handlingsprogrammet ska till största delen genomföras inom befint-
liga ekonomiska ramar. Nämnderna kan få bidrag om det handlar om säkerhetshö-
jande åtgärder. Exempelvis har extra medel äskats för räddningstjänsten under man-
datperioden när det gäller brandkunskapsundervisning, broschyr med säkerhetsin-
formation och implementering av radiokommunikationssystemet Rakel.  
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4.5. De intervjuades erfarenheter 
De intervjuades erfarenheter är att det genom lagstiftningen och kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys, säkerhetspolicy med riktlinjer samt handlingsprogrammet finns 
en bra plattform att börja arbeta utifrån när det gäller säkerhetsarbete och räddnings-
tjänst.  
 
Kommunens säkerhetsgrupp sammanträder en gång i månaden oavsett mängden 
ärenden. Säkerhetsgruppen består av kommunens säkerhetssamordnare, kontorens 
säkerhetshandläggare samt räddningschefen och chefen för räddningstjänstens fö-
rebyggande verksamhet. 
 
Det är säkerhetsgruppen som har arbetat fram risk- och sårbarhetsanalysen. Nuva-
rande analys spänner över hela den kommunala verksamheten, tidigare analyser har 
endast haft sin utgångspunkt i risker kopplade till behov av räddningstjänstinsatser.  
 
Enligt intervjuerna har handlingsprogrammet de senaste åren blivit ett allt mer levan-
de styrdokument. Tidigare vara programmet en ”hyllvärmare”. Innehållet i program-
met uppges vara väl känt hos ledningen för räddningstjänsten. Däremot hade pro-
grammet inte kommunicerats fullt ut med deltidsbrandmännen vilket enligt uppgift 
från de intervjuade kommer att ske innevarande period. 

4.6. Iakttagelser och kommentarer 
Det är positivt att Hylte kommun har ett systematiskt arbetssätt för säkerhetsarbetet 
och att det finns policy och riktlinjer för arbetet. Hylte kommun har därtill en informativ 
och väl genomarbetad risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ger viktig information om 
riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser inom kommunens geogra-
fiska område. Det innebär att Hylte kommun utifrån den kunskap som finns i dagslä-
get har bedömt och fått insikt om de största riskerna och de har dokumenterats. 
 
Med utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalysen har ett informativt och väl 
genomarbetat handlingsprogram enligt LSO och LXO tagits fram. Fullmäktige har 
antagit handlingsprogrammet och därmed tydliggjort räddningsnämndens ansvar för 
förebyggande och operativt räddningstjänstarbete genom säkerhetsmål och åtgärder. 
Handlingsprogrammet klargör även övriga nämnders ansvar i säkerhetsarbetet. 
 
Handlingsprogrammet är ett viktigt styrdokument för räddningstjänsten under inneva-
rande mandatperiod och programmet bör implementeras i hela räddningstjänstverk-
samheten. Enligt de intervjuade har handlingsprogrammet över tiden blivit ett allt mer 
levande dokument inom räddningstjänsten men det har hittills inte varit kommunicerat 
till alla som arbetar inom området. Programmet måste vara ett levande styrdokument 
i vardagen och säkerställanden måste göras att åtgärderna genomförs för att möjlig-
göra måluppfyllelse. 
 
Det är angeläget att räddningsnämnden säkerställer att de ekonomiska resurserna 
som tilldelats räddningstjänsten är tillräckliga för att säkerhetsmålen ska kunna upp-
nås. Målen måste vara i balans med resurserna, i annat fall blir det svårt att nå må-
len.  
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Den samlade bedömningen är att Hylte kommun tydligt har klargjort vad som ska 
uppnås inom räddningstjänsten genom säkerhetsmålen för förebyggande och opera-
tivt arbete. Åtgärderna som ska vidtas för att nå målen, d v s säkerställa att oönskade 
händelser inte inträffar, är också klargjorda för mandatperioden. Det är räddnings-
nämnden som har ansvaret att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med styrdo-
kumenten och lagstiftningen. Räddningsnämnden måste också säkerställa att de 
ekonomiska förutsättningarna möjliggör att måluppfyllelse kan uppnås.  
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5. Erfarenheter – räddningstjänstarbete 
Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Be-
manningen består av 5 heltidsanställda och 32 deltidsanställda. Det finns bered-
skapsstyrkor i Hyltebruk och Unnaryd. Normalberedskapen i Hyltebruk är 1 styrkele-
dare + 7 brandmän och i Unnaryd 1 styrkeledare + 4 brandmän, skillnaden beror på 
utökat ansvar för industriverksamhet i Hyltebruk. 

5.1. Förebyggande arbete 
Räddningstjänsten arbetar förebyggande dels på egen hand, dels i samarbete med 
andra som nämnder/kontor, företag, statliga myndigheter och andra kommuner. Sä-
kerhetsmålen och åtgärderna i handlingsprogrammet anger inriktningen för arbetet. 
 
Inom räddningstjänsten finns en medarbetare som har ansvaret för tillsyner och före-
byggande arbete. Enligt de intervjuade arbetar räddningstjänsten i Hylte med före-
byggande arbete på följande sätt: 
 

 Räddningstjänsten gör tillsynsbesök hos företag och fastighetsägare för att föl-
ja upp deras systematiska brandskyddsarbete. Det finns en strävan hos rädd-
ningstjänsten att utveckla ett gott samarbetsklimat med företag/fastighets-
ägare så att de inte tvekar att ta kontakt för rådgivning och hjälp. Enligt de in-
tervjuade är samarbetsklimatet gott. Räddningstjänsten medverkar exempelvis 
vid olika företagsträffar för att informera. 
 

 Räddningstjänsten medverkar i olika aktiviteter och festligheter som anordnas 
inom kommunens geografiska område. I samband med dessa visar räddnings-
tjänsten upp sig och ger information till allmänheten om brandskydd. 
 

 Räddningstjänsten arbetar förebyggande med olika målgrupper inom befolk-
ningen. Det är väl känt att det finns större risk för brand i vissa miljöer och hos 
vissa grupper. Exempelvis är äldre en sådan grupp. Räddningstjänsten har 
bland annat besökt PRO:s möten för att informera om brandvarnare och 
glömda spisar. 
 

 En annan viktig målgrupp är barn/elever. Räddningstjänsten utbildar förskole-
barn samt elever i årskurs 2, 5 och 8 i brandskydd. Det genomförs också öv-
ningar i utrymning av skolbussar. 
 

 Under säkerhetsgruppen har det bildats en skolprojektgrupp som särskilt arbe-
tar med målgruppen högstadieelever och skaderapporteringar. Räddnings-
tjänsten medverkar i arbetet och försöker vara ute på högstadieskolan en 
gång i månaden bland annat för att eleverna ska få insikt om att de är en del 
av samhället. Vid föräldramöten medverkare emellanåt räddningstjänsten till-
sammans med polis och socialtjänst för att informera. 
 

 En viktig del av det förebyggande arbetet är att informera befolkningen om 
brandskydd på kommunens hemsida. 
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De intervjuade påtalar att det finns en riskgrupp bland befolkningen som de har svårt 
att nå för förebyggande insatser. Det är personer med psykosocial problema-
tik/missbruk. 
 
Enligt handlingsprogrammet ska det finnas en tillsynsplan som klargör tillsynsobjekt 
och intervaller. Räddningstjänsten har tagit fram en tillsynsplan för de närmaste åren, 
planen anger vilka verksamheter som ska besökas. Under mandatperioden kommer 
alla objekt att besökas. Riskfyllda objekt kommer att besökas först.  
 
Räddningsnämnden har inte efterfrågat tillsynsplanen för att informera sig om vilka 
prioriteringar som gjorts beträffande tillsyner. Planen har inte antagits av räddnings-
nämnden. 

5.2. Operativt arbete 
Räddningstjänsten är organiserad och bemannad för att kunna utföra skadeavhjäl-
pande åtgärder. I handlingsprogrammet6 redovisas vilken förmåga styrkorna i Hylte-
bruk respektive Unnaryd har för enskilda uppdrag. Av redovisningen framgår att Un-
naryd i stort klarar samma prestationsmål som Hylte. Det Unnaryd inte klarar är: 

 Rökdykning med skyddsgrupp 
 Utföra losstagning av fastklämda personer 
 Utföra insatser med kemdykare 

De intervjuade påtalar att en säkring för kvalitativt operativt arbete är att personalen 
regelbundet har övningar. Deltidsbrandmännen i Hylte ska delta i övningsutbildning 
50 tim/år och deltidsbrandmännen i Unnaryd 40 tim/år. Varje år har deltidsbrand-
männen i Hylte två heldagsövningar medan brandmännen i Unnaryd har två halv-
dagsövningar. Numera ställs också kravet att nyanställda ska ha förutsättningar att 
klara rökdykning.  

 
Efter varje operativ insats ska insatsen dokumenteras vilket är krav både i lagstift-
ningen och i kommunens handlingsprogram. Det som ska utredas är olyckans orsak 
och förlopp samt hur räddningsinsatsen utfördes. Resultatet ska vara en kunskaps-
källa och ett sätt att förbättra och kvalitetssäkra insatser framöver.  
Enligt de intervjuade skrivs det alltid en insatsrapport efter genomförd insats. Syftet 
är utvärdera hur insatsen genomfördes samt vilka förbättringsområden som kan före-
ligga. I de fall det finns avvikelser eller något som inte fungerat fullt ut lämnas förslag 
på åtgärder. Om det finns avvikelser/brister tas erfarenheterna med i övningar för 
åtgärd.  
 
Efter stora olyckor eller specifika räddningsinsatser görs mera omfattande olycks-
fallsutredningar. Eftersom det kräver specialkompetens anlitas personer från rädd-
ningstjänsten i de större kommunerna i Halland för utredningen. Exempelvis finns 
sådan kompetens att tillgå i Halmstad. En sådan utredning har nyligen påbörjats efter 
en insats på Stora Enso. Utredningen kommer att fokusera på hur de olika rädd-
ningstjänsterna samverkade i insatsen samt hur räddningstjänsten samverkade med 
                                                
6 Prestationsmål, sid 25, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2011 - 2014 
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företaget. Fördjupade olycksfallsutredningar kan fokusera på olika specifika fråge-
ställningar beträffande utförandet. Räddningsnämnden efterfrågar inte insatsrappor-
ter men det är inte ovanligt att de önskar en redovisning av större insatser. 
 
Räddningstjänstpersonalen har avlastande samtal efter svåra insatser med exempel-
vis dödsfall. Samtalet sker direkt efter insatsen, någon dag efter eller i samband med 
övning. Hittills har räddningstjänsten klarat de avlastade samtalen inom den egna 
organisationen. Det finns möjlighet att få extern hjälp om sådant behov finns. 
 
De intervjuade påtalar att räddningstjänstpersonalen är dåliga på att kontakta de som 
varit drabbade för återkoppling/uppföljning av erfarenheterna från insatsen. En annan 
brist som påtalas beträffande information till räddningstjänsten är att ambulansverk-
samheten/sjukvården inte informerar hur det gått för den skadade. Räddningstjänst-
personalen har många undringar efter en sådan insats. Sekretessen gör att ingen 
rapportering kan ske.  
 
Tider för insatsen kan följas upp via tidrapportering från SOS och Hallands integrera-
de ledning och larmning. Det finns en kvalitetsgrupp kopplad till SOS Halmstad som 
följer upp förlarm och insatstider. Det möjliggör till uppföljning och mätning av tider. 

5.3. Iakttagelser och kommentarer 
Det är angeläget att räddningsnämnden informerar sig om hur räddningstjänstens 
förebyggande arbete framskrider och följsamheten till handlingsprogrammets säker-
hetsmål och åtgärder. Räddningsnämnden har inte tagit del av tillsynsplanering och 
gjorde prioriteringar beträffande tillsyner. Det innebär att nämnden inte har gjort nå-
gon bedömning av om tillsynsverksamheten är godtagbar vad gäller prioriteringar och 
tidsintervaller. Frågan har helt överlåtits till räddningstjänsten att hantera. 
 
Räddningsnämnden efterfrågar som rutin inte insatsrapporter men vill bli informerade 
efter större insatser. Det är angeläget att nämnden i sin uppföljning av verksamheten 
tar del av slumpmässigt valda insatsrapporter för att följa upp kvaliteten på det opera-
tiva arbetet. När det gäller större insatser bör räddningsnämnden som huvudregel 
alltid informera sig om genomförandet och eventuella avvikelser i utförandet. Det är 
en säkring att det operativa arbetet är väl fungerande och håller kvalitativt. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att räddningsnämnden mera aktivt bör följa 
räddningstjänstens förebyggande och operativa arbete för att försäkra sig om att ar-
betet följer handlingsprogram och lagstiftning samt håller en acceptabel kvalitativ 
nivå.  
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6. Uppföljning och återrapportering 

6.1. Nämndens fortlöpande uppföljning 
Det framgår av det nya handlingsprogrammet att uppföljning av räddningstjänstverk-
samhetens säkerhetsmål och åtgärder ska ske årligen i samband med kommunens 
bokslutsarbete. Utöver den fortlöpande årliga uppföljningen ska mera omfattande 
utvärderingar göras efter halva mandatperioden samt efter hela mandatperioden. 
 
Enligt de intervjuade följer räddningsnämnden i huvudsak upp räddningstjänstverk-
samheten i samband med bokslutsarbetet samt i viss mån i samband med de eko-
nomiska delårsrapporterna. I samband med att kommunstyrelsen antar årsredovis-
ningen med verksamhetsberättelser får styrelsen en genomgång av räddningstjänst-
verksamheten och säkerhetsarbetet i stort. Det är kommunens säkerhetssamordnare 
och räddningschefen som kommer till kommunstyrelsen eller arbetsutskottsmöte och 
redogör för läget. Det uppges i intervjuerna att kommunstyrelsen får informell infor-
mation om räddningstjänsten när räddningschefen träffar kommunstyrelsens ordfö-
rande på kommunkontoret. 
 
En verksamhetsberättelse har tagits fram för 2010. Verksamhetsberättelsen innehål-
ler statistik som anger antalet insatser och arten av insats. Handlingsprogrammet 
2011-2014 har också informativ statistik beträffande räddningstjänster i Hylte kom-
mun 2006 – 2010. Det finns även statistik som visar hur räddningstjänsten i Hylte 
ligger till i förhållande till andra kommuner. Statistiken ger möjlighet till analys och 
uppföljning i olika former. 
 
De intervjuade påtalar att de inte har fått någon direkt återkoppling från räddnings-
nämnden på om de gör ett gott arbete och om nämnden är nöjd med arbetet som 
utförs. Det har hänt att räddningsnämnden förlagt sitt möte på brandstationen vilket 
varit givande enligt de intervjuade. 

Kommunstyrelsens protokoll första halvåret 2011 visar att styrelsen: 

 Tagit del av redovisningen och uppföljningen av Hylte kommuns krisberedskap 
 Tagit del av redovisningen och uppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor 
 Tagit del av räddningstjänstens verksamhetsberättelse över säkerhetsarbetet 

2010 
 Antagit riktlinjer för kommunledningskontoret vid en kris eller extraordinär hän-

delse 
 Föreslagit fullmäktige att anta handlingsprogram och åtgärdsförslag för Hylte 

kommun 2011 – 2014 samt att finansiering ska ske inom tilldelade ramar. Be-
slutsunderlag är bland annat förutom handlingsprogrammet också utvärdering 
av säkerhetsmål och åtgärder i det tidigare programmet samt risk- och sårbar-
hetsanalys 2010 . 

Räddningsnämnden brukar enligt de intervjuade vara intresserad av att få en redogö-
relse för större räddningsinsatser. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2011-



 
 
 

17 

05-17 lämnades information om branden i Stora Ensos lokaler. I samband med in-
formationen gjordes även konstaterandet att insatsen fungerat väl och att samarbetet 
med RäddSam är värdefullt. I övrigt visar protokollen inte någon redovisning av in-
satsrapporter, olycksförloppsutredningar eller andra särskilt uppmärksammade 
olyckor. Samma gäller beträffande övningsprogram och övningsliggare.  

Kommunstyrelsen fungerar som räddningsnämnd men det framgå inte av protokollen 
när kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Ärenden som rör räddningstjänsten blan-
das in i kommunstyrelsens övriga ärenden. 

6.2. Utvärdering av förra handlingsprogrammet 
En utvärdering har gjorts av det förra handlingsprogrammet. Utvärderingen presente-
rats för kommunstyrelsen i samband med att det nya handlingsprogrammet pesente-
rades. Resultatet av utvärderingen är en av utgångspunkterna för det nya handlings-
programmet. 
 
Handlingsprogrammet för förra mandatperioden innehöll också säkerhetsmål och 
åtgärder. I utvärderingen har fem åtgärdsmål blivit utvärderade. Av de fem målen är 
tre uppnådda och två delvis uppnådda. De mål som endast är delvis uppnådda är 
målen att andelen olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska minska och att 
brandvarnare ska finnas i samtliga bostäder i Hylte kommun. Förutom de fem målen 
finns tre åtgärdsmål som rör insatstider. Ingen utvärdering har gjorts av dessa åt-
gärdsmål trots att det är ytterst viktiga mål ur ett medborgarperspektiv. 

6.3. Intern kontroll 
Räddningstjänsten har ingen systematisk intern kontroll beträffande räddningstjänst-
arbetet. Dock har Hylte kommun påbörjat ett kommunövergripande arbete med att 
utveckla nämnders/förvaltningars interna kontrollarbete. 

6.4. Avvikelserapporteringssystem 
Vid granskningstillfället i juni 2011 lämnades uppgift att upphandling av ett avvikelse-
hanteringssystem diskuterades inom kommunen. Alla tillbud och avvikelser hanteras 
manuellt, ett digitalt system effektiviserar hanteringen och ger möjlighet till bättre ana-
lyser. 
 
Vid granskningstillfället saknar Hylte kommun ett helhetsgrepp om avvikelserapporte-
ringarna som görs i kommunens olika verksamheter. Skaderapporter som gäller 
kommunens tekniska verksamheter rapporteras varje månad vid säkerhetsgruppens 
möten. Där tas också beslut om eventuell åtgärd. Rutinen är att vaktmästaren som 
upptäcker skadan skriver skaderapport som skickas till säkerhetssamordnaren, sä-
kerhetssamordnaren gör polisanmälan och anmälan till försäkringsmäklare samt till 
berörd förvaltning. Enligt uppgift vid intervju gjordes 107 tekniska skaderapportering-
ar 2010 och fram till granskningstillfället i juni 2011 hade 36 rapporteringar gjorts. 
 
De ”mjuka skaderapporterna” inom kommunens skol- och socialtjänstverksamhet 
hanteras inom respektive verksamhet och åtgärder ska vidtas där. Det kan exempel-
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vis handla om fallolyckor, mobbning, felmedicinering i vården, personskador hos bru-
kare eller arbetsskador hos personal.  
 
Enligt de intervjuade finns en strävan att samla alla tillbud och avvikelser, oavsett 
ansvarig nämnd, i ett system. Det gäller även avvikelser och tillbud inom räddnings-
tjänsten och det operativa arbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för uppföljning 
och förebyggande åtgärder så att inte upprepning sker.  

6.5. Iakttagelser och bedömning 
Bedömningen är att det finns en tydlig rutin för hur uppföljning ska ske av räddnings-
tjänstverksamheten, det ska ske i samband med årsbokslut samt efter halva mandat-
perioden respektive efter mandatperiodens slut. Protokollen för första halvåret visar 
att uppföljningar har gjorts i enlighet med detta och att säkerhetssamordnare och 
räddningschef tagit fram sådan information och redovisat för kommunstyrelsen. 
Verksamhetsberättelsen 2010 visar att en uppföljning har gjorts av måluppfyllelsen 
av säkerhetsmålen som rör både förebyggande och operativt arbete. Dock finns ing-
en detaljerad uppföljning av insatstider och om tillsyn skett i enlighet med gjord till-
synsplan.  
 
Det saknas ett systematiskt internt kontrollarbete inom förvaltningen som på olika sätt 
följer upp räddningstjänstens fortlöpande arbete utifrån interna riskanalyser. Kommu-
nen har påbörjat ett kommunövergripande arbete med att utveckla den interna kon-
trollen. 
 
Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd. Av kommunstyrelsens protokoll framgår 
att ärenden rörande räddningstjänsten blandas med kommunstyrelsens alla övriga 
ärenden. I protokollen finns ingen särskild markering att kommunstyrelsen tagit rollen 
som räddningsnämnd.  Genom en egen sammanträdesplan för räddningsnämnden, 
egen kallelse och separat protokoll blir det en större fokusering på säkerhets- och 
räddningstjänstarbetet. Därmed kan styrning och uppföljning av räddningstjänsten bli 
tydligare.  
 
Utöver den årliga stora uppföljningen i samband med bokslutet bör räddningsnämn-
fortlöpande begära information om det förebyggande och operativa arbetet. Det är 
angeläget att räddningsnämnden regelbundet förvissar sig om att det förebyggande 
och operativa arbetet följer handlingsprogrammet samt att det finns ekonomiska för-
utsättningar att genomföra arbetet. Det är räddningsnämnden som har ansvar för 
styrning och uppföljning av räddningstjänsten och verksamhetens följsamhet till lag-
stiftning och fullmäktiges säkerhetsmål och åtgärder.  
 
Det är positivt att diskussion påbörjats beträffande upphandling av ett system för av-
vikelsehantering. I ett sådant system ska alla former av avvikelser och tillbud inom 
exempelvis räddningstjänsten rapporteras in. Det möjliggör en kontroll över avvikel-
serna och att åtgärder/utvecklingsarbete vidtas så att inte avvikelsen upprepas. Där-
med blir ett avvikelsehanteringssystem en viktig utgångspunkt i arbetet med kvali-
tetsutveckling.  
 



 
 
 

19 

7. Samverkan 
Vid större operativa insatser finns en utvecklad samverkan mellan Hylte kommun och 
flera andra kommuner. Räddningstjänsten i Hylte kommun ingår i samverkan Rädd-
Sam Halland. Det är ett samverkansorgan för räddningstjänsterna i Halmstad, La-
holm, Falkenberg, Varberg och Hylte. Fastställda larm- och förstärkningsplaner finns 
för hur kommunerna ska samverka vid större händelser. 
 
Annan samverkan är: 

 Avtal med Gislaved och Ljungby kommuner om samverkan i gränsområdet 
mellan kommunerna 

 Avtal med Halmstads kommun om att använda deras vattendykarorganisation 
 Avtal med Stora Enso Hylte AB angående räddningstjänst inom industriområ-

det. Räddningstjänsten i Hylte har numera tagit över industrins räddnings-
tjänstansvar. 

 Avtal med Region Halland om sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans. 

7.1.1. Bedömning 
Bedömningen är att räddningstjänsten i Hylte har en utvecklad samverkan med 
kommunerna i Halland och i gränsområdet till Småland. Räddningstjänsten har också 
en utvecklad samverkan med det största företaget i Hylte kommun. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tydlig styrning av räddningstjäns-
ten genom lagstiftning och kommunens handlingsprogram. Handlingsprogrammet 
bygger på utvärdering av förra mandatperiodens program samt på en informativ risk- 
och sårbarhetsanalys. Dock är det angeläget att säkerhetsmål och åtgärder blir im-
plementerade inom hela räddningstjänsten vilket inte är fallet i dag. Kunskapen om 
säkerhetsmål och åtgärder har hittills stannat inom räddningstjänstledningen. 
 
Kommunstyrelsen följer upp räddningstjänsten i enlighet med handlingsprogrammet, 
dvs. i samband med årsbokslut, efter halva mandatperioden samt efter mandatperio-
dens slut. Däremot är den fortlöpande uppföljningen under verksamhetsåret svag när 
det gäller att säkerställa följsamheten till handlingsprogrammet. Kommunstyrelsens 
protokoll visar inte att kommunstyrelsen som tillika är räddningsnämnd har en fortlö-
pande uppföljning av det förebyggande och operativa arbetet.  
 
Det finns en väl utvecklad samverkan mellan räddningstjänsten i Hylte kommun och 
kommunerna i Halland och gränsområdet till Småland.  
 
Våra slutsatser beträffande revisionsfrågorna: 
 
Vilka mål och riktlinjer har uttalats beträffande kommunens räddningstjänst-
verksamhet? Handlingsprogram för räddningstjänsten? 

Det finns ett handlingsprogram enligt LSO och LXO för mandatperioden 2011 – 2014 
med säkerhetsmål och åtgärder som ska verkställas av räddningsnämnden. Verkstäl-
ligheten ska antingen ske av nämnden eller i samverkan med andra nämnder. Hand-
lingsprogrammet har antagits av fullmäktige vilket innebär att det är ett viktigt styrdo-
kument för räddningsnämndens förebyggande och operativa arbete.  

Förutom handlingsprogrammet finns också styrdokument i form av policy och riktlinjer 
för säkerhetsarbetet. Policyn är antagen av fullmäktige och riktlinjerna är tillämp-
ningsanvisningar från kommunstyrelsen.  

Bedömningen är att det finns ett tydligt uppdrag till räddningsnämnden genom lag-
stiftning och det av fullmäktige antagna handlingsprogrammet. Det är räddnings-
nämnden som har ansvaret att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med styrdo-
kumenten och lagstiftningen. 

Finns inventeringar som visar de stora riskerna inom kommunens geografiska områ-
de? 
 
Under år 2010 genomfördes en omfattande inventering av riskobjekt, sårbara hän-
delser och oönskade händelser i Hylte kommun. Inventeringen har utmynnat i en 
risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Bedömningen är att det finns en väl genomarbetad risk- och sårbarhetsanalys som 
ger viktig information om riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser 
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inom kommunens geografiska område. Risk- och sårbarhetsanalysen har utgjort un-
derlag för handlingsprogrammet som tagits fram för mandatperioden.  
 
Hur arbetar räddningstjänsten med förebyggande insatser? Vilka insatser har priorite-
rats? Finns dokumentation? 
 
Enligt de intervjuade anger handlingsprogrammets säkerhetsmål och åtgärder inrikt-
ningen på det förebyggande arbetet. Förebyggande insatser ges främst i form av till-
syner och kontakter med företagen, riktade utbildningsinsatser och informationsinsat-
ser till vissa befolkningsgrupper samt information på kommunens hemsida.  
 
Bedömningen är att det finns ett förebyggande arbete som till stor del dokumenteras i 
en tillsynsplan. Tillsynsplanen anger objekt och tillsynsintervaller de närmaste åren. 
Dock har räddningsnämnden inte gjort någon uppföljning av om det är ett godtagbart 
förebyggande arbete vilket bör ske. I dag blir det upp till räddningstjänsten att själv 
göra den bedömningen. 
 
Hur följs kvaliteten upp på genomförda operativa insatser? Finns dokumentation? 
 
Efter varje genomförd insats skrivs en insatsrapport som anger olyckans orsak och 
förlopp samt hur räddningsinsatsen genomfördes. Vid större eller specifika händelser 
görs en mera omfattande olycksfallsutredning med extern hjälp. Räddningsnämnden 
efterfrågar som rutin inte insatsrapporterna men vill bli informerade efter större hän-
delse. Det betyder att nämnden inte gör någon fortlöpande bedömning av räddnings-
tjänstens operativa förmåga. 
 
Bedömningen är att räddningsnämnden mera aktivt bör följa räddningstjänstens ope-
rativa arbete för att försäkra sig om att den håller en acceptabel kvalitativ nivå. 
 
Vilken återrapportering görs till räddningsnämnd/kommunstyrelse beträffande mål-
uppfyllelse, förebyggande arbete och kvalitet på genomförda insatser? Hur följer 
nämnden upp räddningstjänsten? 
 
Bedömningen är att det finns en tydlig rutin för hur uppföljning ska ske av räddnings-
tjänstverksamheten. Rutinen finns dokumenterad i handlingsprogrammet. Det ska 
ske uppföljning i samband med årsbokslut samt efter halva mandatperioden och efter 
hela mandatperioden. Kommunstyrelsens protokoll visar att sådana uppföljningar har 
gjorts.  
 
Vår bedömning är att räddningsnämnden fortlöpande bör följa räddningstjänstens 
förebyggande och operativa arbete för att säkerställa följsamheten till styrdokumen-
ten samt att insatserna har en godtagbar kvalitativ nivå. Den uppföljningen är svag 
och syns inte i kommunstyrelsens protokoll.  
 
Vilken samverkan finns med andra kommuner? 
Bedömningen är att räddningstjänsten i Hylte har ett väl utvecklat samarbete bland 
annat med andra kommuner i Halland och gränsområdet till Småland. 
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Våra rekommendationer till förbättringsområden: 
 Det bör klart framgå av kallelse, agenda och protokoll när kommunstyrelsen 

har rollen som räddningsnämnd. Den tydligheten saknas i dag. 
 

 Säkerhetsmål och åtgärder i handlingsprogrammet bör implementeras hos alla 
som arbetar med räddningstjänst. 
 

 Räddningsnämnden bör fortlöpande följa upp det förebyggande och operativa 
arbetet för att säkerställa den kvalitativa nivån. 
 

 Nämnden måste förvissa sig om att räddningsnämndens ekonomiska ramar 
möjliggör att säkerhetsmålen kan uppnås. 
 

 Räddningsnämndens interna kontroll behöver utvecklas och stärkas. 
 
 

Hylte den 20 augusti 2011 
 
Iréne Dahl 
Ernst & Young 
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9. Källförteckning och intervjuer 

9.1. Källförteckning 
Lag om skydd mot olyckor 
Lag om extraordinär händelse 
Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunstyrelsens protokoll första halvåret 2011 
Information om räddningstjänsten i Hylte på kommunens hemsida 
Policy för säkerhetsarbetet i Hylte kommun 
Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Hylte kommun 
Risk- och sårbarhetsanalys, Hylte kommun, 2010 
Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinär händelse 2011 – 2014 
Utvärdering av säkerhets mål och åtgärder i handlingsprogram 2007 – 2010 
Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2010 
Samverkansavtal med RäddSam Halland 
Ledningssystem – N, RäddSam Halland 
Verksamhetsberättelse säkerhetsarbete 2008, Hylte kommun 
Verksamhetsberättelse säkerhetsarbete 2009, Hylte kommun 
Säkerhetsinstruktioner för anställda och förtroendevalda i Hylte kommun’ 

9.2. Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med: 
Elisabeth Johansson, kommunens säkerhetssamordnare 
Magnus Åman, räddningschef 
Mikael Andersson, stf räddningschef 
Jonas Aronsson, ansvarig förebyggande arbete 


