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Förord
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer
för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med
Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och utveckling. Detta
är också ett sätt att förädla och ge tillbaka den statistik som kommunerna
rapporterar till staten. Här finns uppgifter om vilka kommuner som före
faller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid och vilken
betydelse lokala förhållanden har för resultatet.
Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat tryggheten och säker
heten, kommunernas krishantering och antalet olyckor och brott. I Öppna
jämförelser i år berättar Kristianstads kommun om sin krishantering med
anledning av pandemin. Trollhättans stad berättar om hur de bedrivit sitt
brottsförebyggande arbete under pandemin och Brandkåren Attunda redo
gör för hur de har ställt om under pandemin och utvecklat sitt brand- och
olycksförebyggande arbete.
Statistiken i årets Öppna jämförelser avser i huvudsak uppgifter till och
med 2020 och påverkas därför av pandemin. Samtidigt vet vi inte ännu hur
de långsiktiga effekterna kommer att bli av pandemin. Förhoppningsvis
finns det flera lärdomar som vi kan ta med oss, både i det dagliga arbetet
med trygghet och säkerhet, och vid kommande kriser.
Ett särskilt tack riktas till MSB för hjälp i arbetet med att ta fram årets rap
port. Vi vill även tacka Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå),
Socialstyrelsen och SOS Alarm för värdefullt samarbete.
Stockholm i december 2021
Staffan Isling
Vd
Sveriges Kommuner och Regioner
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KAP ITEL

1

Inledning
De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller orsaker till
medborgarnas oro får på något sätt efterverkningar i kommunen.
Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och
säkerhetsfrågor – med såväl individ- som samhällsperspektiv – är
därför en central kommunal angelägenhet.
Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Social
styrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet
(Brå) och SOS Alarm AB. Tillgången till uppgifter på kommun
nivå har i hög grad styrt valet av indikatorer och därmed även de
avgränsningar som gjorts i rapporten. Det hade varit önskvärt med
tillgång till fler indikatorer som bättre speglar resultat och kvalitet.
Inom trygghets- och säkerhetsområdet saknas till stora delar evi
dens, det vill säga vetenskapliga bevis för att en viss åtgärd ger en
eftersträvad effekt. Det är därför svårt att uttala sig om sambandet
mellan förebyggande säkerhetsarbete och utfall i form av färre
olyckor, brott och så vidare. Det är inte heller alltid som kommu
nenhar direkt möjlighet att påverka de olyckor och brott som sker
inom kommunens geografiska område. Därför ska utfallen i Öppna
jämförelser – Trygghet och säkerhet ses som en nulägesredo
visning av skillnader i utfall av trygghets- och säkerhetsarbete.

Uppgifterna
i rapporten bygger
på nationell statistik
från Socialstyrelsen,
MSB, SCB, Brå och
SOS Alarm AB.
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Förändringar bland indikatorerna
I årets rapport har vi valt att ta bort indikator A9 om Krisberedskap
och indikator A10 om Risk- och sårbarhetsanalys. Indikatorerna
bygger på data från indikatorer i MSB:s föreskrifter om kommuners
risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa föreskrifter är för närvarande
under revidering, och indikatorerna är en av de delar som identi
fierats som varande i behov av förändringar, bland annat för att
de visat sig vara alltför öppna för tolkning. Indikatorerna har inte
ingått i de sammanvägda värdena och påverkar därmed inte rank
ningen. MSB ser för närvarande över hur utvecklingen av kommu
nernas krisberedskap kan mätas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Temat i årets rapport
är hur covid-19
påverkat trygghet
och säkerhet.

Covid-19 och dess påverkan på krishantering,
anmälda brott och olyckor
Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat tryggheten och
säkerheten, kommunernas krishantering och antalet olyckor och
brott.
I kapitel 3, som har tema om kommunernas krishantering under
pandemin, presenteras den studie Mittuniversitetet genomförde
om hur Sveriges kommuner har organiserat sig för att minimera
smittspridning och konsekvenser av pandemin. Pandemin som
kris utmärker sig på ett sådant sätt att den inte har påverkat en
specifikt avgränsad geografisk plats eller en enskild kommunal
verksamhet, utan alla Sveriges 290 kommuner. Många kommuner
har behövt organisera sig och sina verksamheter annorlunda för
att möta de utmaningar som pandemin förde med sig och för att
ha möjlighet att bidra till att upprätthålla samhällets funktion.
I kapitel 4, som har tema brottsförebyggande arbete, samman
fattas två rapporter från Brå. Sedan april 2020 har Brå följt upp
pandemins påverkan på antalet anmälda brott. Rapporterna
beskriver nivån för anmälda brott under 2020 och våren 2021
jämfört med 2019 och hur anmälningarna varierar från brottstyp
till brottstyp. För vissa brottstyper har anmälningarna minskat,
medan de ökat för andra.
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Kapitel 5 har tema med fokus på räddningstjänstens insatser,
personskador och dödsfall. I och med restriktionerna som infördes
under 2020 skapades ett slags naturligt experiment på nationell
nivå där olycksstatistiken kan studeras för att hitta kopplingar till
vissa beteenden. När det gäller räddningstjänstens insatser visar
statistiken att antalet insatser inte har avvikit under pandemin.
Däremot kan vissa skillnader ses beroende på händelsetyp. Den
samlade bilden av personskador visar att antalet är färre i pande
mins början än förväntat inom både öppen- och slutenvården

Tabellbilagan
I tabellbilagan redovisas samtliga indikatorer för varje kommun.
Redovisningen är uppdelad på län, på kommungrupp enligt SKR:s
klassificering samt i bokstavsordning. Indikatorerna publiceras
också i RKA:s1 databas Kolada samt MSB:s statistikportal IDA och
erbjuder kommunerna möjlighet att göra fördjupade analyser
av statistiken, främst inom området skydd mot olyckor. På Brås
webbplats finns mer statistik om anmälda brott och brottsföre
byggande arbete. På nedanstående webbplatser finns detaljerade
uppgifter om alla indikatorer, och det går att göra analyser och
själv välja kommuner att jämföra sig med:
> www.kolada.se
> ida.msb.se
> www.bra.se/statistik
> www.bra.se/ntu
> Tabellbilagan Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet
finns på skr.se https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforel
ser/trygghetochsakerhet.1123.html

Not. 1

Här kan du hämta
detaljerade uppgifter
om alla indikatorer.

Rådet för främjandet av kommunala analyser.
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2

Övergripande utveckling
och kommunernas utfall
Indikatorernas värden för trygghet och säkerhet varierar mellan
åren. Det kan därför vara av intresse att granska indikatorerna
över en längre tidsperiod. Därför presenteras utvecklingen för de
senaste tio åren av utfallsindikatorerna på nationell nivå. Indika
torernas värden varierar även mellan olika kommuner. På samma
sätt som tidigare år beräknas ett sammanvägt värde som utgår från
fyra utfallsindikatorer: personskador, utvecklade bränder i byggnad,
våldsbrott samt stöld och tillgreppsbrott. Det sammanvägda värdet
redovisas under rubriken med samma namn.

På samma sätt som
tidigare år beräknas
ett sammanvägt värde
som utgår från fyra
utfallsindikatorer.

Personskador
Varje år dör drygt 3 000 personer på grund av olyckor i Sverige.
Samtidigt blir nästan 100 000 personer inlagda på sjukhus och
cirka 500 000 patienter behandlas av läkare i den specialiserade
öppenvården. Förutom detta inträffar en mängd händelser som
leder till lindrigare skador som behandlas hemma eller på vård
central och som därmed aldrig leder till sjukhusvård. Det totala
antalet döda till följd av olyckor har ökat med cirka 10 procent
under den senaste tioårsperioden. Under motsvarande tidsperiod
har befolkningen i Sverige ökat i ungefär samma omfattning vilket
innebär att utfallet beskrivet som antal döda till följd av olyckor
11
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per invånare är relativt oförändrat. Utvecklingen varierar mellan
olika olyckstyper, till exempel har antalet döda i fallolyckor och
förgiftningar ökat medan antalet döda i vägtrafiken har minskat.

Den statistik som
presenteras är baserad
på den drabbades folkbokföringskommun.

Det är fler män än kvinnor som omkommer till följd av olyckor, även
äldre personer är överrepresenterade. Det är däremot fler kvinnor
än män som läggs in på sjukhus efter olyckor. Den vanligaste olycks
typen är fallolyckor som står för nästan tre fjärdedelar av samtliga
som vårdas på sjukhus till följd av en olycka. Den näst vanligaste
olyckstypen är vägtrafikolyckor. Exempel på ytterligare olycks
typer är förgiftningar, kvävningar, drunkningar och bränder. Vid
analys av omkomna och sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus
minst ett dygn) till följd av olyckor är det viktigt att veta att data
från dödsorsaksregistret och från patientregistret inte innehåller
uppgifter om i vilken kommun olyckan inträffade. Den statistik som
presenteras är baserad på den drabbades folkbokföringskommun.
I diagram 1 och 2 visas antal döda samt antal sjukhusvårdade till
följd av olyckor på nationell nivå sedan 2011. Redovisningen är
uppdelad på kvinnor och män.
Diagram 1: Antal döda till följd av olyckor

Källa: Socialstyrelsen.
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Diagram 2: Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett
dygn) till följd av olyckor

Tabell 1: Kommuner med lägst
utfall på antal sjukhusvårdade
Kommun
Källa: Socialstyrelsen.

Kommuner med en hög andel äldre tenderar att få fler sjukhus
vårdade per 1 000 invånare än kommuner med en lägre andel äldre.
Detta eftersom fallolyckor i högre utsträckning drabbar äldre i
kombination med att den olyckstypen står för den största delen av
olyckorna. Antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador
(olyckor) per 1 000 invånare varierar mellan olika kommuner.
Den kommun som har det lägsta utfallet har 5,5 sjukhusvårdade
per 1 000 invånare medan den som har det högsta utfallet har 17,6.
Medianen är 10,3. Sett över en tioårsperiod har antalet sjukhus
vårdade per 1 000 invånare trendmässigt minskat i 208 kommuner
och ökat i 12 kommuner. I tabell 1 redovisas kommunerna med lägst
utfall, det vill säga lägst antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga
skador (olyckor) per 1 000 invånare. Flertalet av kommunerna som
har lågt utfall är pendlingskommuner nära en större stad eller nära
en storstad. Även två större städer och en storstad (Göteborg)
hamnar bland de tio kommunerna med lägst antal personskador.
Kommunerna med högst utfall är ofta landsbygdskommuner.

Värde

Knivsta

5,5

Uppsala

6,3

Lund

6,3

Håbo

6,4

Staffanstorp

6,7

Kävlinge

6,8

Göteborg

7,0

Lomma

7,1

Botkyrka

7,1

Mölndal

7,1

Kommuner med lägst utfall på
antalet sjukhusvårdade (inskrivna
på sjukhus minst ett dygn) per
1 000 invånare (treårsmedelvärde
2018–2020).
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Utvecklade bränder i byggnad
2020 larmades räddningstjänsterna i Sveriges kommuner ut till
nästan 11 000 bränder och brandtillbud i byggnader. Ungefär två
tredjedelar av insatserna avsåg bränder i boendemiljö, 16 procent
inträffade i allmänna byggnader och resten gällde industrier och
övriga byggnader med cirka 10 procent vardera.

Det inträffar fler än
4 200 utvecklade
bränder i byggnader
per år i Sverige.

Alla bränder i byggnader är inte lika allvarliga i den meningen
att någon person skadas eller att stora ekonomiska värden går
till spillo. I Öppna jämförelser har vi därför valt att endast redo
visa utvecklade bränder i byggnader. Med utvecklad brand avses
sådana insatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten
anländer eller där branden spridit sig utanför startföremålet.
Diagram 3 visar att det inträffar fler än 4 200 utvecklade bränder
i byggnader per år i Sverige. Bland bränder i bostadsbyggnader så
sker ungefär lika många insatser till utvecklade bränder i fler
bostadshus som till småhus.
Diagram 3: Antal insatser till utvecklade bränder i byggnad

Källa: MSB.
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Den kommun som har det lägsta utfallet har 0,11 utvecklade bränder
per 1 000 invånare medan kommunen med det högsta utfallet har
1,40 utvecklade bränder per 1 000 invånare. Medianen är 0,52. I
tabell 2 redovisas kommunerna med lägst utfall, det vill säga lägst
antal bränder per 1 000 invånare. Av kommunerna med lägst utfall
är de flesta pendlingskommuner nära storstad. Kommunerna med
högst utfall är ofta landsbygdskommuner, ej nära större stad.

Tabell 2: Kommuner med
lägst utfall på antal utvecklade
bränder
Kommun

Värde

Vaxholm

0,11

Hammarö

0,14

Täby

0,15

Skurup

0,19

Nacka

0,20

Lidingö

0,20

Partille

0,21

Sundbyberg

0,22

Lomma

0,23

Danderyd

0,23

Kungsbacka

0,23

Ale

0,23

Kommuner med lägst utfall på antalet utvecklade bränder i byggnad
per 1 000 invånare (treårsmedelvärde 2018–2020).
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Brott

Det är viktigt att tänka
på att statistiken visar
antalet anmälda brott
och inte antalet faktiskt
begångna brott.

Under 2020 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är ungefär
lika många som för 2019. Under den senaste tioårsperioden har
det totala antalet anmälda brott ökat med cirka 10 procent. Mot
bakgrund av att befolkningen i Sverige under motsvarande tids
period ökat i ungefär samma omfattning så blir utfallet beskrivet
som antal anmälda brott per invånare relativt oförändrat. Det är
viktigt att tänka på att statistiken visar antalet anmälda brott och
inte antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de faktiska
brotten som anmäls varierar beroende på brottstyp. Under 2020
utgjorde stöldbrott 27 procent av samtliga anmälda brott, skade
görelsebrott stod för 15 procent och våldsbrott för 7 procent. Vilka
brottskapitel/brottstyper som ingår i de olika kategorierna finns
beskrivna i definitionsbilagan.2
Diagram 4: Antal anmälda brott

Källa: Brå.
Not. 2
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Defintionsbilagan på skr.se.

Under 2020 anmäldes drygt 110 000 våldsbrott, vilket är ungefär
lika många som anmäldes 2019. Den senaste tioårsperioden har
antalet anmälda våldsbrott legat på en oförändrad nivå. Anmälda
brott om misshandel står för drygt tre fjärdedelar av det totala
antalet anmälda våldsbrott. Antalet anmälda våldsbrott per 1 000
invånare varierar stort mellan olika kommuner. Den kommun
som har det lägsta utfallet har 2,7 våldsbrott per 1 000 invånare,
medan motsvarande antal för kommunen med högst utfall är 17,6.
Medianen är 8,3. Sett över en tioårsperiod har antalet våldsbrott
per 1 000 invånare trendmässigt minskat i 93 kommuner och ökat
i 52 kommuner. I tabell 3 redovisas kommunerna med lägst utfall,
det vill säga lägst antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare.
Samtliga av kommunerna med lägst utfall är pendlingskommuner,
många av dem ligger nära en storstad. Kommunerna med högst ut
fall kommer från olika kommungrupper, bland annat storstäderna
Malmö och Stockholm.

Tabell 3: Kommuner med
lägst utfall för antal anmälda
våldsbrott
Kommun

Värde

Hammarö

2,7

Gagnef

3,5

Vaxholm

3,7

Bollebygd

3,8

Vellinge

3,8

Öckerö

3,9

Bjurholm

4,0

Karlsborg

4,0

Tjörn

4,1

Lomma

4,3

Mörbylånga

4,3

Kommuner med lägst utfall för
antal anmälda våldsbrott per 
1 000 invånare (treårsmedelvärde
2018–2020).

17

Kapitel 2. Övergripande utveckling och kommunernas utfall

Tabell 4: Kommuner med lägst
utfall för antal anmälda stöldoch tillgrepssbrott
Kommun

Värde

Habo

10,7

Robertsfors

11,6

Lekeberg

12,2

Karlsborg

13,1

Gagnef

13,4

Mörbylånga

13,6

Öckerö

13,7

Krokom

13,9

Åtvidaberg

14,6

Vännäs

14,8

Tibro

14,8

Kommuner med lägst utfall för
antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare (treårsmedelvärde 2018–2020).
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När det gäller stöld- och tillgreppsbrott anmäldes drygt 420 000
sådana under 2020, vilket är en minskning med 3 procent jämfört
med 2019. Anmälda stöldbrott har minskat kontinuerligt under
den senaste tioårsperioden, med undantag för 2014. Under 2020
anmäldes 23 procent färre än 2011. Antalet anmälda stöld- och
tillgreppsbrott per 1 000 invånare varierar stort mellan olika kom
muner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 10,7 anmälda
stöld-och tillgreppsbrott per 1 000 invånare, medan motsvarande
antal för kommunen med högst utfall är 62,5. Medianen är 27,9.
Sett över en tioårsperiod har antalet stöld-och tillgreppsbrott per
1 000 invånare trendmässigt minskat i 240 kommuner och ökat i 2
kommuner. I tabell 4 redovisas kommunerna med lägst utfall, det
vill säga lägst antal anmälda stöld-och tillgreppsbrott per 1 000
invånare. Kommunerna med ett lågt antal anmälda stöld-och till
greppsbrott per 1 000 invånare är ofta pendlingskommuner nära
större stad och nära mindre stad/tätort. De tre storstäderna är de
kommuner som har flest anmälda stöld-och tillgreppsbrott per
1 000 invånare.

Oro och otrygghet
Brottsförebyggande rådet genomför sedan 2006 den årliga Natio
nella trygghetsundersökningen (NTU). Undersökningen behandlar
frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för
rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
NTU visar att det är vanligare att uttrycka oro över brottsligheten i
samhället eller känna oro över att närstående ska drabbas av brott
än att känna oro över att själv utsättas för brott. I diagram 5 presen
teras hur andelen som oroar sig i stor utsträckning för brottslig
heten i samhället har förändrats under den senaste tioårsperioden.
Där framgår att andelen, för både kvinnor och män, har ökat
under perioden. Tidigare mätningar visade att kvinnor upplevde
en större oro än män, men en sådan skillnad har inte observerats
på senare tid. Vid den senaste mätningen 2021 framkom att män
upplevde en större oro än kvinnor.
Diagram 5: Andel kvinnor och män som i stor utsträckning oroar
sig över brottsligheten i samhället

Källa: Brå.

I NTU 2021 framkommer att andelen som oroar sig i stor utsträck
ning för brottsligheten i samhället är något lägre för boende i en
storstadsregion (42 %) jämfört med boende i andra större städer
(47 %) och de som bor i en mindre stad eller på landsbygden (47 %).
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Sammanvägt värde

1 (1)

Hammarö

2 (2)

Vaxholm

3 (3)

Knivsta

På samma sätt som i tidigare rapporter beräknas ett sammanvägt
värde som utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador,
utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgrepps
brott. För att variationer mellan enskilda år inte ska ha för stor
påverkan har vi även här använt oss av treårsmedelvärden för åren
2018 till 2020. Det får till följd att förändringar mellan åren i det
sammanvägda värdet inte blir så stora. Indikatorerna har tilldelats
olika vikter.

4 (4)

Öckerö

> A1 – Personskador har vikten 40 procent

5 (8)

Lomma

6 (6)

Vellinge

7 (7)

Habo

Tabell 5: Kommuner med lägst
sammanvägt värde
Placering

8 (12)
9 (5)
10 (10)

Värde

Karlsborg
Gagnef
Staffanstorp

Kommuner med lägst sammanvägt värde för utfallsindikatorerna
A1–A4, förra årets värde inom
parentes.

Lägst sammanvägt
värde har Hammarö,
följt av Vaxholm,
och Knivsta.
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> A2 – Utvecklade bränder i byggnad 10 procent
> A3 – Anmälda våldsbrott 40 procent
> A4 – Anmälda stöld- och tillgreppsbrott 10 procent
Vikterna för respektive indikator har valts utifrån vilka konse
kvenser respektive utfall har, mätt i samhällsekonomiska kostnader
som uppstår till följd av olyckor och brott. I definitionsbilagan
finns en mer detaljerad förklaring av hur vikterna är valda. Det
sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av
hur säker en kommun är, men ett lågt värde indikerar ändå i vilka
kommuner det sammantaget inträffar minst antal personskador,
utvecklade bränder och brott med hänsyn tagen till folkmängden
och samhällskostnaden. Tolkningen av det sammanvägda värdet
ska göras med försiktighet. Anledningen till det är bland annat lokala
förhållanden, olikheter i statistikinsamling och det faktum att folk
mängd är ett trubbigt mått att normera efter. Resultaten kan till
exempel vara missvisande för kommuner med många tillfälliga
besökare. I tabell 5 presenteras de tio kommuner som har lägst
sammanvägt värde i år.
Lägst sammanvägt värde har Hammarö, följt av Vaxholm och
Knivsta. Hammarö har lägst värden när det gäller våldsbrott,
Vaxholm har lägst värden när det gäller bränder, medan Knivsta
har lägst värden när det gäller sjukhusvårdade. Övriga kommuners
placeringar finns i tabellbilagan.

Karta 1: Sammanvägt värde A1–A4

Den fjärdedel av kommunerna
som har lägst sammanvägt värde
Den fjärdedel av kommunerna som
har högst sammanvägt värde
De som ligger i mitten

Kapitel 2. Övergripande utveckling och kommunernas utfall

De tjugoen kommunerna i topp är samtliga pendlingskommuner,
antingen nära större stad, nära storstad eller nära mindre stad/
tätort. Landsbygdskommuner och lågpendlingskommuner har
högre sammanvägt värde. Kommunen med lägst sammanvägt värde
i varje kommungrupp redovisas i tabell 6. Övriga kommuners
placeringar finns i tabellbilagan.
Tabell 6: Kommuner med lägst sammanvägt värde per kommungrupp

Kommungrupp

Kommun med bäst
placering (placering
inom parentes)

Medianrankning i
kommungruppen

A1. Storstäder

Göteborg (80)

124

Vaxholm (2)

45

Lund (22)

149

Hammarö (1)

122

Kinda (32)

200

Kiruna (60)

159

Karlsborg (8)

169

C8. Landsbygdskommun,
ej nära större stad

Ovanåker (26)

181

C9. Landsbygdskommun
med besöksnäring

Strömstad (48)

189

A2. Pendlingskommun nära
storstad
B3. Större stad
B4. Pendlingskommun nära
större stad
B5. Lågpendlingskommun
nära större stad
C6. Mindre stad/tätort
C7. Pendlingskommun nära
mindre stad/tätort
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Rangordningen av det sammanvägda värdet tar inte hänsyn till de
lokala förhållandena. Eftersom de kan variera mycket mellan olika
kommuner beräknar vi även så kallade modellberäknade värden
för indikatorerna A1–A4. De modellberäknade värdena beskriver
ett förväntat antal olyckor och brott givet de lokala förhållandena
i respektive kommun.

Rangordningen av det
sammanvägda värdet
tar inte hänsyn till de
lokala förhållandena.

I de lokala förhållandena ingår variabler såsom åldersfördelning,
inkomstförhållanden, arbetslöshet, utbildning, familjeförhållanden
och bostadstyper. Kommunerna klassificeras därefter utifrån om
de har fler, lika många eller färre olyckor eller brott än de modell
beräknade värdena med hjälp av en statistisk modell för varje
indikator A1–A4. Samtliga kommuners avvikelser givet lokala
förhållanden redovisas i tabellbilagan.
Vad gäller kommunerna bland tio i topp framgår att Gagnef har
fler utvecklade bränder och Lomma har fler stöldbrott än modell
beräknat, vilket betyder att det därmed finns förbättringspoten
tial även i dessa kommuner. Det finns 19 kommuner som har lägre
utfall än modellberäknat värde för minst tre indikatorer. De tre
kommuner som har lägre utfall än modellberäknat för samtliga
fyra indikatorer är Karlsborg, Boxholm och Trelleborg (med plats
erna 8, 24 och 74 när det gäller det sammanvägda värdet). Samt
liga kommuners avvikelse från modellberäknat värde redovisas i
tabellbilagan. En övergripande beskrivning över hur beräkningarna
är utförda finns i definitionsbilagan.

De tre kommuner
som har lägre utfall
än modellberäknat för
samtliga fyra indikatorer
är Karlsborg, Boxholm
och Trelleborg.
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Hur står sig din kommun i förhållande till
de kommuner som har bäst utfall?
Genom att bilda nätverk kan kommuner
utveckla och sprida
framgångsrika metoder
sinsemellan.
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Öppna jämförelser kan användas för att hitta exempel på kommu
ner med goda utfall inom ett eller flera områden. Eftersom ingen
kommun kan påstås vara bäst eller sämst på allt bör alla ha något
att lära av andra eller själva ha något att lära ut till andra. Genom
att bilda nätverk kan kommuner utveckla och sprida framgångsrika
metoder sinsemellan. Det är viktigt att hitta lämpliga kommuner
att jämföra sig med. En utgångspunkt kan vara att jämföra sig med
kommuner som lyckats särskilt väl inom ett visst verksamhets
område, oavsett hur deras struktur ser ut eller var de befinner sig
geografiskt i landet. Var upplever invånarna störst trygghet? Vilka
kommuner har minst antal anmälda skador och brott? Vilka kom
muner har den mest effektiva verksamheten? Det handlar även om
att ställa det egna utfallet mot insatserna och de lokala förhållan
dena. Nedan följer en sammanställning av de kommuner som har
bäst utfall. I tabellen finns även möjlighet att själv fylla i den egna
kommunens utfall.

Tabell 7: Kommuner med bästa utfall på respektive utfallsindikator
Indikator

Indikatorbeskrivning

A1.

Din kommuns
värde

Kommun med bäst
utfall

Bästa kommunens
utfall

Personskador

Knivsta

5,5 per 1 000 inv.

A2.

Utvecklade bränder i byggnader

Vaxholm

0,11 per 1 000 inv.

A3.

Våldsbrott

Hammarö

2,7 per 1 000 inv.

A4.

Stöld- och tillgreppsbrott

Habo

10,7 per 1 000 inv.

A5.

Skadegörelse

Årjäng

3,7 per 1 000 inv.

A6.

Otrygghet och oro – vistas utomhus
på kvällar och nätter

Sorsele

8,6

A6.

Otrygghet och oro – hot, rån
och misshandel

Sorsele

8,2

A6.

Otrygghet och oro – inbrott i hemmet

Umeå

7,3

A7.

Information och utbildning

Gislaved

167 per 1 000 inv.

A8.

Samverkan – IVPA

283 kommuner

Ja

A8.

Samverkan – IVPA-insatser

Eda

29,5 per 1 000 inv.

A9.

Krisberedskap – Samverkan
och ledning

Utgått 2021

Utgått 2021

A9.

Krisberedskap – Geografiskt
områdesansvar

Utgått 2021

Utgått 2021

A10.

Risk- och sårbarhetsanalys

Utgått 2021

Utgått 2021

A11.

Hjälp vid nödläge – Responstid
ambulans

Karlskoga

10,9 minuter

A11.

Hjälp vid nödläge – Responstid
räddningstjänst

Tranås

7,5 minuter

A12.

Jämställdhet – Andel kvinnor

Nordmaling

24 procent

A12.

Jämställdhet – Andel män

Nordmaling

76 procent

A13.

Samhällets kostnader för olyckor

Uppsala

4 300 SEK per inv.
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KAP IT EL

3

Kommunernas krishantering
under pandemin
Under november 2020 till mars 2021 genomförde Mittuniversitetet
studien ”Kommunal organisering av Pandemirespons” om hur
Sveriges kommuner har organiserat sig för att minimera smitt
spridning och konsekvenser av covid-19. Projektet, som är finansi
erat av MSB, syftar till att skapa kunskap om kommunal styrning
och ledning i hanteringen av pandemin. Under perioden 12 novem
ber till 3 december 2020 skickades en enkät ut till alla Sveriges
kommuner varav 177 kommuner besvarade enkäten. Detta följdes
av nio stycken djupintervjuer med utvalda kommuner som genom
fördes under slutet av februari till mitten av mars 2021.3

Not. 3

Källa: Rapporten Kommunal organisering av pandemirespons (MSB, 2021).
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Kommunernas krisorganisationer

Sällan har så många
kommuner tidigare
haft någon typ av
särskild organisation
aktiverad samtidigt.

Covid-19 har inneburit stora påfrestningar på flera delar av sam
hället. Pandemin som kris utmärker sig på ett sådant sätt att den
inte har påverkat en specifikt avgränsad geografisk plats eller en
enskild kommunal verksamhet, utan alla Sveriges 290 kommuner.
Många kommuner har behövt organisera sig och sina verksam
heter annorlunda för att möta de utmaningar som pandemin förde
med sig och för att kunna upprätthålla samhällets funktion. Sam
verkan på både lokal och regional nivå har varit en förutsättning
för samhällets samlade krishanteringsförmåga.
Sällan har så många kommuner tidigare haft någon typ av sär
skild organisation aktiverad samtidigt. Svåra avväganden och
prioriteringar har behövt göras, ibland med mycket kort varsel.
Kommunerna kan vid en extraordinär händelse aktivera sin kris
ledningsnämnd. Nämnden kan fylla en funktion när det finns ett
stort behov av samordning, fördelning av resurser eller behov av
ett snabbt och centraliserat beslutsfattande. Krisledningsnämnden
kan fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhets
områden från övriga nämnder. Det finns ingen skyldighet att
aktivera nämnden utan kommunen kan välja att hantera extra
ordinära händelser i ordinarie nämndorganisation.
Mittuniversitetets studie syftar till att studera i vilken utsträckning
kommunernas krisledningsnämnder har trätt i funktion under
pandemin. Studien visar också i vilken omfattning kommunerna
aktiverat en särskild organisation, vilka frågor som har behandlats
och förekomsten av en lokal inriktnings- och samordningsfunktion
(ISF) med mera. Studien värderar inte om en särskild organisation
eller krisledningsnämnd aktiverats. Det är inte ett mått på hantering
av krisen.
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Kommunens uppgifter inom krisberedskap
Kommunernas uppgifter inom krisberedskap utgår från lagen
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunernas åtaganden utgår från begreppet extraordinär händelse i
fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §: ”Med extraordinär händelse
avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser
av en kommun eller en region”.
Det är upp till varje kommun att avgöra om en situation är att
betrakta som en extraordinär händelse eller inte.
Kommunen behöver ha förmåga att ta flera ansvar samtidigt
och kunna
> leda och bedriva egen verksamhet
> verka för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer
samordnas och att informationen till allmänheten samordnas
> delta i samverkan på regional nivå.
Enligt ansvarsprincipen bör händelser, så långt som det är möjligt,
hanteras inom de ordinarie organisationerna och i ordinarie nämnder.
Den som normalt ansvarar för en verksamhet har ofta bäst förutsättningar att ansvara för den även i kris. Särskild organisation kan
aktiveras när en händelse inte kan hanteras i de vanliga strukturerna.

De första åtgärderna vidtogs i januari 2020
I det inledande skedet av pandemin rådde stor osäkerhet kring
viruset i sig, hur det spreds, hur man bäst skyddar sig och vilka
effekter smittspridningen skulle få på samhället.
Studien visar att några kommuner vidtog de första åtgärderna mot
covid-19 redan i januari 2020 (29 st.), medan fler följde i februari
(65 st.) och i mars (77 st.). De initiala åtgärderna handlade bland
annat om att aktivera någon form av särskild organisation, revi
dering av pandemiplan eller framtagande av lägesbild.

Studien visar att 29
kommuner vidtog
de första åtgärderna
mot covid-19 redan i
januari 2020.
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Samordningsbehov viktigaste orsaken
till särskild organisation
En majoritet av de svarande kommunerna (170 av 177) har haft en
särskild organisation aktiverad med anledning av covid-19. De har
uteslutande trätt i funktion under våren 2020 ( januari–april).
Behovet av samordning uppges vara den främsta orsaken till
behovet av en särskild organisation (44 %), följt av inriktning
och lägesbild.
Diagram 6: Anledningar till inrättande av särskild organisation

En kommun kan ha angett flera orsaker. Källa: Mittuniversitet.
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Formerna för den särskilda organisationen skiljer sig åt. Cen
tral krisledning, strategisk krisledning, stabsorganisation med
funktionsgrupper, regionala samarbeten mellan kommuner och
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är några av de olika
formerna. I flera kommuner har organiseringen sett lika ut sedan
aktivering skedde. I andra har den utvecklats till att exempelvis
omfatta flera särskilda arbetsgrupper, en avveckling från stab under
våren 2020 till reducerade funktioner under sommaren eller en
helt avslutad krisledning under sommaren för att sedan återupp
tas under hösten.

I flera kommuner
har organiseringen
sett lika ut sedan
aktivering skedde.
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När enkäten besvarades (perioden 12 november till 3 december
2020) var den särskilda organisationen aktiv i 57 av kommunerna.
15 kommuner uppgav att den avslutades någon gång under året
och 23 kommuner svarade att den var aktiv till och från.4

132 kommuner uppgav
att de inte aktiverat
sin krisledningsnämnd
under 2020 som en
följd av covid-19.

Antal aktiverade krisledningsnämnder
132 (75 %) kommuner uppgav att de inte aktiverat sin kris
ledningsnämnd under 2020 som en följd av covid-19. 16 (9 %)
uppgav att nämnden trätt i funktion vid ett tillfälle och 28 (16 %)
att nämnden trätt i funktion vid fler än ett tillfälle. I flera fall har
krisledningsnämnden hållits informerad kontinuerligt om läges
bilden, även om den aldrig i formell mening trätt i funktion.
Diagram 7: Aktiverade krisledningsnämnder

176 kommuner har svarat. Källa: Mittuniversitet.

Not. 4
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På frågan om den särskilda organisationens varaktighet var det endast
95 respondenter som svarade.

De krisledningsnämnder som trätt i funktion vid ett tillfälle gjorde
det för att fatta beslut (93 %), hållas informerad och vara redo att
fatta beslut (53 %) och övriga orsaker (7 %), exempelvis att signa
lera till allmänheten om allvarligheten i den pågående krisen5.
Bland kommunerna som inte aktiverat nämnden fördes diskus
sioner hos 102 av dem vilket resulterade i beslutet att inte aktivera
nämnden. De kommuner som aktiverat nämnden gjorde det under
våren 2020 med undantag för en kommun som aktiverade nämnden
i december 2020. Flera kommuner har inte ansett att pandemin
utgjort en extraordinär händelse, då den inte haft en så stor påverkan
på de aktuella kommunernas verksamheter och arbetet har kunnat
skötas inom ordinarie verksamhet.

Flera kommuner
har inte ansett att
pandemin utgjort en
extraordinär händelse.

Kommunernas krisledningsnämnder har beslutat i en rad olika
frågor som kan kategoriseras enligt nedan.
Diagram 8: Frågor som krisledningsnämnder har beslutat i

En kommun kan ha angett flera orsaker. Källa: Mittuniversitet.

Not. 5

Svarande kommuner kunde ange fler än ett svar på frågan varpå den
sammanlagda procenten är mer än 100.
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Krisledningsnämnderna har bland annat fattat beslut om riktade
restriktioner, besöksförbud på äldreboenden, resursfördelning,
aktivitetsstöd, stängning av verksamheter samt beställning av
skyddsutrustning. I några kommuner har samtliga verksamhets
områden övertagits, i andra har nämnders verksamhet delvis
övertagits och i vissa kommuner har krisledningsnämnden inte
övertagit någon verksamhet.

Bland de intervjuade
kommunerna framkommer en oro för
att ett centraliserat
beslutsomfattande
äventyrar demokratin.

34

Oro för ett centraliserat beslutsfattande
Bland de intervjuade kommunerna framkommer en oro för att ett
centraliserat beslutsfattande äventyrar demokratin. Detta genom att
en (ofta) mindre och ny grupp människor ges mandat att fatta beslut.
En kris som dessutom pågår under en längre tid kan göra att centrali
serade beslutsformer (genom krisledningsnämnd) normaliseras. En
annan aspekt som lyfts fram är att aktivering av krisledningsnämnd
riskerar leda till en politisering av en professionell organisation och i
förlängningen en politisering av pandemihanteringen.

Förekomsten av lokal inriktningsoch samordningsfunktion (ISF)
En lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är en tillfälligt
sammansatt arbetsform för att vid samhällsstörningar underlätta
samverkan mellan olika aktörer inom kommunens geografiska
område. Av deltagande kommuner i studien aktiverade 27 procent
en lokal ISF vid ett eller flera tillfällen.

Av deltagande kommuner
i studien aktiverade 27
procent en lokal ISF vid
ett eller flera tillfällen.

Diagram 9: Antal respondenter som aktiverat en lokal ISF

Källa: Mittuniversitet.

De kommuner som aktiverat funktionen gjorde det under våren
2020. Deltagande interna enheter och externa aktörer vid mötena
varierar mellan kommunerna och består av en rad olika aktörer.
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Exempel: Interna och externa aktörer som deltagit i en lokal ISF
Kommunala förvaltningar, bolag, förbund och funktioner (räddningstjänst, teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen,
serviceförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kompetensförvaltningen, stadsledningen, HR, kommunikation,
daglig verksamhet, ekonomichef, kommunstyrelsens ordförande,
bostadsbolag, energibolag).
Näringsliv (livsmedelsbutiker, bank, apotek, tvätteri, verkstadsföretag,
saneringsfirmor, restauranger, detaljhandeln, bensinstationer, turistnäringen, skogsbolag, parkeringsbolag, energibolag).
Regionen (sjukhus och vårdcentraler).
Myndigheter (Polismyndigheten, Försvarsmakten, Migrationsverket,
Kriminalvården).
Föreningar med mera (trossamfund, frivilliga resursgrupper, civilsamhället, grannkommunen).

62 procent av
kommunerna har haft
möten varje vecka.
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Mötesfrekvensen ser olika ut mellan kommunerna. 62 procent
har haft möten varje vecka, 20 procent 1–3 gånger i månaden och
18 procent av kommunerna har haft möte mindre än en gång per
månad.

De lokala inriktnings- och samordningsfunktioner som har aktive
rats under perioden har behandlat olika typer av frågor.
Diagram 10: Kategorier av frågor som lokal ISF har behandlat

En kommun kan ha angett flera orsaker. Källa: Mittuniversitet.
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Mittuniversitetet: Ny forskarrapport om kommuners agerande
under pandemin
De flesta kommuner aktiverade inte formellt
sin krisledningsnämnd i samband med covid-19.
I stället hanterade de störningarna i sin ordinarie organisation. Det konstaterar forskare
vid Mittuniversitetet och Karlstads universitet
i en ny studie. Forskarnas analys visar också
att kommunerna hanterade pandemin ”sansat,
tillitsfullt och pragmatiskt”.
Jörgen Sparf.

Sedan 2006 måste alla kommuner ha en krisledningsnämnd (KLN) som en
del i sin krisberedskap. Nämndens syfte är att följa och besluta om utförandet
av kommunens uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
Jörgen Sparf är docent vid Mittuniversitetets krisforskningscentrum och
har länge velat undersöka hur kommunerna använder dessa nämnder.
Pandemin under 2020 erbjöd ett unikt tillfälle att studera frågan i realtid.
Med finansiering från MSB och efter samråd med SKR har forskarna ställt
frågor om organisering via en enkät till samtliga kommuner plus djupinterv
juat tjänstepersoner i nio kommuner. Totalt deltog 177 kommuner i studien.
Utgångspunkten var att en så omfattande samhällsstörning borde leda till
så stora beslut att de måste fattas av en nämnd som överskrider enskilda
förvaltningar och nämnder. Men resultatet visar att de flesta kommuner
INTE aktiverade sin krisledningsnämnd under pandemin.

Flexibilitet underlättar praktisk krishantering
En förklaring kan, enligt Jörgen Sparf, vara att kommunerna vanligtvis
aktiverar sina nämnder vid hastigt uppkomna kriser som avbrott i dricks
vatten, slasklaviner, stora elavbrott eller större trafikolyckor.
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– Kommunerna såg helt enkelt inte covid-19 som en extraordinär händelse
då dess påverkan på organisationen varierade i styrka under en längre tid.
De hade också tid på sig att övervaka, mobilisera och hantera de problem
som uppstod inom ordinarie organisation, säger han.
Att sätta igång en krisledningsnämnd är inte självklart ett enkelt beslut och
forskarnas analys är att kommunerna har haft en vilja att minska krångel
genom att vara flexibla. I större kommuner kan processen vara lång och
knölig och i små kommuner har tjänstepersoner ofta nära och täta kontakter
med kommunstyrelsernas ordförande.
Nästan alla kommuner i studien aktiverade någon form av central krisorga
nisation med uppgift att stötta den reguljära organisationen när det gäller
samordning, koordination och kommunikation.
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Tillit och information
Studien visar att landets kommuner generellt har en mycket hög administra
tiv kapacitet, med god organisation och hög kompetens i såväl ledning som
verksamhet. De som svarat på enkäten lade också stor vikt vid att tjänste
personer skulle fatta beslut, vilket minskade risken för en splittrad ledning.
Forskarna noterade en rädsla för att centraliserade beslut under en längre
tid skulle kunna skada demokratin och att politikernas inblandning snarare
riskerade att ”störa” än ”stötta” den professionella krishanteringen.
Både enkätsvar och intervjuer visade dock att tilliten mellan tjänstepersoner
och politiker har varit god och alla påtalade vikten av att politikerna är inför
stådda med beslut som behöver fattas. Detsamma gäller att det finns ett öppet
informationsflöde mellan krishanteringsorganisationen och politikerna.
– Vårt intryck är att politikerna litar på tjänstepersonernas kompetens
och i vissa kommuner fick de utökat mandat att fatta beslut. Det speglar en
sympatisk förmåga att lägga eventuella motsättningar åt sidan när en kris
är tillräckligt allvarlig, säger Jörgen Sparf.
Ansvaret för ledning och samordning har ofta legat hos kommundirektörer,
säkerhetschefer, säkerhets- och beredskapssamordnare och förvaltnings
chefer. I mindre kommuner har de som är ansvariga för krishanteringen
ofta flera olika uppdrag.

Krishanteringsplanen är ingen instruktionsbok
Flera kommuner uppfattar att de lagstadgade krishanteringsplanerna har
varit tämligen oanvändbara i praktiken i relation till covid-19. Vissa beskriver
sina planer som ”hyllvärmare”, medan andra har planer som kontinuerligt
revideras och följs upp. Ibland har planerna varit styrande och gett arbetet
struktur. En variation som inte förvånar Jörgen Sparf:
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– En krishanteringsplan är inte tänkt att fungera som en instruktionsbok
eftersom åtgärderna måste anpassas till händelsens art. De flesta kommuner
har ”dammat av” sina planer vilket i sig är en påminnelse om vikten av kris
hantering, säger Jörgen Sparf och konstaterar att pandemin har inneburit
en snabbkurs i praktisk krishantering.

Samordning och kommunikation
Under pandemin har alla haft samma uppgift för ögonen – att begränsa
smittan. Organiseringen för att nå målet kan se ut på många olika sätt. Vissa
kommuner har väl utarbetade nivåer av krisorganisering med tydliga krite
rier för vad som skiljer en nivå från en annan. Andra har en mer generell be
skrivning där organisationen formas och anpassas efter det aktuella läget.
När det gäller regional samverkan har vissa upplevt länsstyrelsens roll som
ineffektiv, medan andra menar att länsstyrelsen haft en viktig roll i hante
ringen av pandemin. Alla kommuner har arbetat med samverkansmöten som
genomförts med olika intervall beroende på smittspridning och tidsperiod.
En central aspekt av krisledningen är att försöka minimera osäkerhet och
arbeta efter lägesbilder. I större kommuner krävs mer resurser för att
koordinera samordning, medan mindre kommuner har mer direktkontakt
vilket bidrar till möjligheten att sprida information och fatta snabba beslut.
Gemensamma lägesbilder och att samarbeta över förvaltningsgränserna är
några framgångsfaktorer.

Kommunernas styrka under pandemin
> Flexibilitet och vilja att så långt som möjligt hantera krisen inom
ordinarie organisation.
> Tillitsfull relation och öppen dialog mellan tjänstepersoner och
förtroendevalda.
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> God organisation och hög administrativ kapacitet i såväl ledning
som verksamhet.
> Ordinarie organisation har fått utrymme och resurser för att
hantera pandemin.
> Kommunernas kunskap om krishantering har fördjupats och upp
värderats – det har blivit tydligt att krisberedskap angår och berör alla.

Fakta om studien
Studien Kommunal organisering av pandemirespons består av en enkät
till samtliga kommuner om organiseringens form och sammansättning.
Enkäten skickades i slutet av 2020 och 177 kommuner svarade. I början
av 2021 intervjuades företrädare för nio kommuner.
Av de 177 kommuner som deltog i studien svarade 170 att de haft någon
form av särskild organisation aktiverad med anledning av covid-19 under
januari–april 2020. 132 kommuner hade inte låtit sin krisledningsnämnd
träda i funktion till följd av covid-19.
I kommuner som aktiverat sina krisledningsnämnder utgjordes nämnden
oftast av kommunstyrelsens arbetsutskott alternativt hela kommunstyrelsen.
Nämndernas beslut handlade om verksamhetens kontinuitet, inriktning,
begränsning av smittspridning, samordning och personalförsörjning.
Studien har gjorts av Jörgen Sparf och Evangelia Petridou från Risk- och
krisforskningscentrum, Mittuniversitetet och Mikael Granberg och Beatrice
Onn vid Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet.6

Not. 6
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Källa: Rapporten Kommunal organisering av pandemirespons (MSB1792, 2021).

Kristianstads kommun: Flexibel
krisledning blev en trygghet
under pandemin
När covid-19 slog till mot Sverige var Kristian
stads kommun väl rustad. Erfarenheten av
att hantera andra samhällsstörningar och en
flexibel ledning skapade stabilitet under hela
krisen. Trots pandemin fortsatte viktiga verksamheter som brottsförebyggande arbete
med samma kraft.
Andreas Poppius.

Kristianstads låglänta läge nära vatten gör att kommunen regelbundet
behöver krishantera höga vattenstånd med risk för översvämningar. När
covid-19 kom till Sverige våren 2020 hade kommunen det fjärde högsta
högvattnet på hundra år. Samtidigt hade Kristianstads kommun nyligen
drabbats av två gängrelaterade dödsskjutningar. Andreas Poppius är säker
hetschef för Kristianstads kommun och berättar att de snabbt fick byta
prioritet:
– I mars 2020 fick vi byta fokus till pandemi över en helg. Men vi hanterade
inte pandemin på något nytt sätt, vi hade precis samma krishantering som
vid andra störningar. Men självklart hade vård och omsorg en större roll
under pandemin, säger Andreas Poppius.
När pandemin slog till hade Kristianstads kommun som en av få kommuner i
Sverige en utarbetad pandemiplan på plats. Kommunen hade även stöd i sin
risk- och sårbarhetsanalys, där samhällsviktig verksamhet redan definierats.
Den 30 januari 2020 började kommunen omvärldsbevaka det nya viruset
som spreds i Kina och vad det skulle kunna innebära för Kristianstad. Den
9 mars aktiverades kommunens krisledning, kärnan i all krishantering i
Kristianstads kommun.
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Krisledning med rätt kompetenser
Kommunens krisledning samlar de funktioner som är viktigast under den
pågående krisen. Krisledningen har ett koncernperspektiv och samlar både
förvaltningarna och de kommunala bolagen. Syftet med krisledningen är
att kunna anpassa kommunens verksamheter så att de kan fortsätta att
fungera under krisen och att få en lägesbild av situationen i alla samhälls
viktiga verksamheter. Kristianstad fick tidigt in smitta på äldreboenden,
vilket gjorde att kommunen behövde agera snabbt.
– Under en period var vi till och med tvungna att anställa väktare utanför
äldreboenden för att förhindra smitta då många samlades utanför. Det var
en stor fördel att vi aktiverat krisledningen så att vi tillsammans kunde följa
smittspridningen och sätta in snabba åtgärder, säger Andreas Poppius.
Ledningen organiseras i en beredande funktion (Beredningsgruppen) och
en samordnande grupp (Samordningsstab) bestående av förvaltningschefer
och representanter för de kommunala bolagen och andra viktiga funktioner
som kommunikation, HR och IT. Beredningsgruppen stödjer Samordnings
staben och tar bland annat fram lägesbild och förslag på åtgärder.
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Vilka som sitter i krisledningen beror på krisens omfattning. Antalet perso
ner som ingick under pandemin varierade med smittspridningen. Andreas
Poppius lyfter vikten av att krisledningens möten är relevanta och berör
dem som deltar.
–Vi har möjlighet att samla alla förvaltnings- och bolagschefer i krisled
ningen, men vi dimensionerar alltid efter behov. Vi har ingen fast krisled
ningsstab utan den är synnerligen dynamisk och anpassas utefter vilken
kris vi befinner oss i, säger han.

Flexibilitet skapar tilltro till krishanteringen
Att krisledningen är flexibel och anpassas under varje kris, gör också
att medarbetarna inser vikten av att delta, menar Andreas Poppius. När
Kristianstad drabbades av två gängrelaterade dödsskjutningar på kort tid
kallade kommunen till krismöte med bara några timmars varsel.
– Trots den korta framförhållningen hade vi oerhört god uppslutning. Det
beror på att medarbetarna vet att vi inte kallar till krismöten i onödan. För
att kunna fortsätta att leverera samhällsviktiga tjänster måste verksam
heter som berörs vara delaktiga, få rätt information och kunna anpassa
sina verksamheter efter läget, säger han.
Tidigt under pandemin togs tre scenarion för smittspridningen fram av
Beredningsgruppen, och förvaltningarna fick i uppdrag att planera utifrån
dessa. I en oberoende utvärdering av Kristianstads krisledning berättar
förvaltningschefer att detta varit av stor betydelse för deras långsiktiga
planering, men också för att skapa lugn under pandemin.

Brottsförebyggande arbete ännu viktigare under pandemin
Kristianstads kommun har två bostadsområden som av polisen klassas
som utsatta. Under pandemin fortsatte den brottsförebyggande verksam
heten och flera insatser gjordes utöver det ordinarie arbetet. Under en kris
behöver kommunen ha ett holistiskt perspektiv och titta på hur alla olika

45

Kapitel 3. Kommunernas krishantering under pandemin

delar av samhället påverkas för att kunna stärka viktiga verksamheter,
menar Andreas Poppius. Exempelvis anställde de kommunala bostads
bolagen fler sommarjobbare än vanligt för att ungdomar inte skulle gå
sysslolösa under pandemin.
– Vi ville bemöta risken för ytterligare störningar i samhället som kan upp
komma för att folk inte har något att göra. Vi prioriterade upp det brotts
förebyggande arbetet och har aldrig gjort så mycket som under pandemin,
berättar Andreas Poppius.
Andra exempel på verksamheter som behövt höja sin beredskap under
pandemin är socialtjänsten, som bland annat följt den ökade risken för
våld i nära relationer.

Central samverkan med externa aktörer
Under pandemin har Kristianstads kommun samverkat med ett flertal
externa aktörer. Regelbunden samverkan har skett främst med regionen,
de större kommunerna, grannkommunerna och länsstyrelsen. Samarbetet
med sjukhuset i Kristianstad har utvecklats under pandemin och har bland
annat skapat goda förutsättningar för den nu pågående vaccineringen. Ett
område där Kristianstads kommun kunnat stötta andra aktörer är genom
lagerhållning av skyddsutrustning.
En lärdom under pandemin är att det under kris är lättare att samverka
med de aktörer som kommunen redan har upparbetade kontakter med,
menar Andreas Poppius.
– När det krisar ringer vi dem som vi känner. Under pandemin har vi sam
verkat med flera aktörer på ett framgångsrikt sätt. Men inför kommande
kriser bör vi analysera vilka vi kommer att behöva samverka med under kris
och inleda samverkan innan krisen är ett faktum. Vi vet aldrig hur nästa kris
kommer att se ut så det gäller att ha ett brett perspektiv, säger han.
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Under pandemin har Kristianstads kommun samverkat på veckonivå med
kringliggande kommuner för att följa utvecklingen där. Samtidigt lyfter
Andreas Poppius vikten av att inte likrikta krishanteringen för mycket.
– Det är viktigt att samverka och bevaka hur andra aktörer tolkar situatio
nen, men man måste också balansera viljan att göra som alla andra. Det
som fungerade i Malmö under pandemin behöver absolut inte fungera i
Kristianstad. Vi ska lära av varandra men också våga gå mot strömmen
utifrån våra lokala förutsättningar, säger Andreas Poppius.

Kristianstads kommuns viktigaste lärdomar
Krisberedskap. Att krisberedskapsplaner finns på plats och är uppdaterade
är centralt. Att utbilda medarbetare och politiker i krishantering är lika viktigt,
så att kunskapen inte enbart finns hos ett fåtal medarbetare i kommunen.
Öva och planera för flera olika scenarion både innan och under krisen för
att skapa en beredskap hos medarbetarna.
> Flexibel krisledning – Med en krisledning som dimensioneras efter
krisens omfattning blir ledningen effektiv. Bara de verksamheter
som berörs av krisen ska ingå i krisledningen och antalet personer i
ledningsgruppen kan variera under krisens gång.
> Samverka innan krisen kommer – Identifiera i förväg vilka aktörer
kommunen behöver samverka med under en kris och börja samverka
tidigt för att bygga upp nätverk som kommer att behövas.
> Prioritera lokalt viktiga verksamheter – Lägg ett holistiskt pers
pektiv på krisen och identifiera vilka följdverkningar krisen kan ha
i din kommun. Eftersom Kristianstad har två utsatta områden med
ökad risk för brott prioriterades det brottsförebyggande arbetet högt
under pandemin.
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Pandemins påverkan på
anmälda brott
Antalet anmälda brott 2020 och våren 2021 jämfört med 2019
varierar från brottstyp till brottstyp. För vissa brottstyper har
anmälningarna minskat, medan de ökat för andra. Möjligheten
att dra slutsatser om i vad mån förändringarna hänger samman
med pandemin har förstärkts av flera pandemivågor samt nya
och återinförda restriktioner.

För vissa brottstyper
har anmälningarna
minskat, medan de
ökat för andra.

Under 2021 har Brå släppt två rapporter där de tittat på pande
mins påverkan på antalet anmälda brott kopplat till första, andra
och tredje vågen. Här följer en sammanfattning av ”Pandemins
inverkan på flödet i rättskedjan” (Brå 2021:4) och Brås uppföljning
”Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat på
de anmälda brotten under våren 2021”.7

Not. 7

Brå 2021:4 Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan.
Brå 2021, Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat
på de anmälda brotten under våren 2021.
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Pandemins
konsekvenser i det
svenska samhället blev
påtagliga i mars 2020.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga i
mars 2020. Regler och rekommendationer om social distansering
infördes, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället.
Brå menar i rapporterna att det är rimligt att tänka sig att restrik
tionerna och den minskade sociala aktiviteten kan ha påverkat
brottsligheten. Sedan april 2020 har Brå analyserat om antalet
polisanmälda brott kan ha påverkats av pandemin.

Brå följer utvecklingen av anmälningar
Den samlade bilden av de iakttagna förändringarna är att antalet
anmälningar jämfört med 2019 i stor utsträckning varierar med
pandemins två vågor och de samhälleliga restriktioner som då har
införts. Anmälningsnivån under sommaren 2020 och tidig höst,
då smittan minskade, skiljer sig mindre från nivån 2019.
Pandemins påverkan på utvecklingen av det totala antalet an
mälda brott under första halvåret 2021 bedöms vara begränsad.
Förändringar i antalet anmälda brott för vissa brottstyper under
det första halvåret 2021 kan troligtvis vara en följd av pandemin.
Till exempel bedömer Brå att minskningar av vissa brottstyper
inom kategorierna brott mot person och stöldbrott, såsom miss
handel av obekant och övrig stöld, vara en effekt av pandemin.
Även minskningarna för de anmälda personrånen och rattfylleri
brotten bedöms vara konsekvenser av pandemin.
Generellt sett kan sägas att de minskningar av antalet anmälningar
som ses i samband med de två första pandemivågorna i stor ut
sträckning tycks hänga samman med förändringar i samhället till
följd av pandemin. Till exempel har antalet anmälningar om miss
handel mellan obekanta minskat, troligen som en följd av minskat
nöjesliv.
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Diagram 11: Samtliga anmälda brott 2019–maj 2021

Källa: Brå.

Det finns även brottstyper där anmälningarna minskat utan att
det finns indikationer på att minskningen beror på att pandemin
inverkat på den faktiska brottsligheten. Polisen förändrade till
exempel sina rutiner när det gäller kontroll av rattfylleri. Orsaken
var att de ville minska smittorisken. Förändringen kan förklara
det minskade antalet anmälningar när det gäller rattfylleri.
Minskningen av antalet anmälda brott under våren 2021 jämfört
med våren 2019 var kraftigare än under pandemins första våg. De
övergripande brottskategoriernas utveckling under våren 2021
liknar utvecklingen under våren 2020, men i varierande grad. Ett
undantag är kategorin brott mot person, som skiftat utvecklings
riktning, från en minskning under våren 2020 till en ökning under

Minskningen av
antalet anmälda brott
under våren 2021 jämfört med våren 2019
var kraftigare än under
pandemins första våg.

51

Kapitel 4. Pandemins påverkan på anmälda brott

våren 2021, jämfört med våren 2019. Bedömningen är att kon
sekvenserna av pandemins tredje våg, med kvarstående skärpta
restriktioner, har haft en fortsatt och ibland kraftigare inverkan på
åtminstone anmälda brott om misshandel av obekant, vissa stöld
brott, personrån och rattfyllerier.
De brottstyper där anmälningarna ökat är främst skadegörelse och
narkotikabrott. I dessa fall skulle den högre nivån främst (skade
görelse) eller delvis (narkotikabrott) förklaras av att polisen fått mer
tid att upptäcka och registrera sådana brott. Det finns inga tecken
på att det skett förändringar ute i samhället under pandemin som
skulle tala för att den faktiska brottsligheten av det här slaget ökat
jämfört med 2019.
Tabell 8: Brottskategorier där anmälningarna varit färre respektive fler
under mars–december 2020 jämfört med mars–december 2019,
och om det förklaras av förändringar i myndigheternas aktivitet
eller samhälleliga förändringar

Förändringar i
myndigheternas
arbetssätt
Samhälleliga
förändringar
Källa: Brå 2021:4.
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Fler anmälningar

Färre anmälningar

Skadegörelse
Narkotikabrott
Bidragsbrott

Rattfylleri

Misshandel mellan
obekanta, rån
Stöld, bedrägerier

Närmare analys av utvecklingen
uppdelat på brottstyper
Nedan presenteras några möjliga förklaringar från Brå till de
förändringar i antalet anmälningar för vissa brott som skett under
pandemin jämfört med 2019. Avsnittet syftar inte till att ge några
säkra svar på varför anmälningarna rörande vissa brottskategorier
ökat eller minskat, utan snarare fungera som uppslag för mer
djupgående analyser.
En övergripande bakgrund som det inledningsvis finns skäl att lyfta
fram är att pandemin, i motsats till vad man först befarade, medfört
att polisen under 2020 har haft mer tillgängliga resurser än vanligt,
som skulle kunna användas för att upptäcka och ingripa mot brott.
Det beror till exempel för att de flesta vidareutbildningar för per
sonalen inom polisen har ställts in på grund av risken för smitta.

Polisen under 2020 har
haft mer tillgängliga
resurser än vanligt, som
skulle kunna användas
för att upptäcka och
ingripa mot brott.

I Brå 2021:4 beskrivs och analyseras utvecklingen 2020 jämfört med
2019 för fem brottskategorier där anmälningsnivån förändrades
tydligt i samband med att pandemin kom till Sverige:
> misshandel
> stöld från butiker, skolor, bilar och personer
> skadegörelse
> rattfylleri
> narkotikabrott.
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Misshandel mellan obekanta

Färre personer var ute
och festade eller gick
på restaurang och
drack alkohol.

Misshandel mellan obekanta är oftast förknippat med uteliv och
alkoholförtäring. En förklaring till att anmälningarna om miss
handel mellan obekanta minskade så tydligt under pandemins
första två månader (mars–april) och under andra vågen, jämfört
med samma tid året innan, kan vara att utelivet minskade markant
under de första pandemimånaderna och i samband med att fler
restriktioner infördes under hösten 2020. Införandet av förbud
mot alkoholservering efter klockan 22.00 kan ha bidragit till att
anmälningarna om misshandel mellan obekanta sjönk markant
under slutet av 2020 och våren 2021. Sammantaget talar siffrorna
starkt för att restriktionerna i samband med pandemin har minskat
förekomsten av misshandel mellan obekanta.
Färre personer var ute och festade eller gick på restaurang och
drack alkohol. När pandemin pågått ett tag minskade gradvis
pandemins inverkan på människors beteende, vilket kan förklara
att nivåerna gick upp igen under sommaren 2020 i kombination
med att fler stannade i Sverige i stället för att åka utomlands, och
var ute och festade på hemmaplan.

Misshandel mellan bekanta
Utvecklingen av anmälningarna för misshandel mellan bekanta
visar ett mer svårtolkat mönster med en ganska oförändrad nivå
under våren och hösten 2020 jämfört med 2019, och en tydligare
ökning under sommaren 2020.
För misshandel av bekant gärningsperson, som är den dominerande
typen vid anmälda misshandelsbrott mot kvinnor, ses en annan
utveckling än för misshandel av obekant. För misshandel av
bekant noterades i stället ökningar under hela perioden fram till
vintern 2020/2021, då utvecklingen vändes till en minskning om
4 procent, jämfört med vintern 2019/2020. Minskningen märk
tes för anmäld misshandel av bekant mot både kvinnor och män.
Under våren 2021 skiftade utvecklingen igen och nivån ökade med
5 procent, jämfört med våren 2019. Ökningen märktes för anmäld
misshandel mot både kvinnor (5 %) och män (4 %). Det är svårt
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att bedöma om utvecklingen för anmäld misshandel av bekant
har påverkats av pandemin eftersom den skulle kunna ha både en
minskande och en ökande inverkan på de anmälda brotten. Brå
konstaterar att resultaten hittills inte ger en entydig fingervisning
om huruvida pandemin har haft någon betydelse för den anmälda
misshandeln av bekant.
Av särskilt intresse är frågan om hur anmälningarna om våld i nära
relationer har utvecklats under pandemin. Här har kvinnoorganisa
tioner uttryckt oro för att kravet på hemarbete medfört en ökad
risk för utsatthet. En komplikation om man vill använda anmäl
ningsstatistik för att studera om det blivit så, är dock att samma
omständigheter kan bidra till en lägre anmälningsbenägenhet
bland de utsatta.
En ytterligare komplikation är att kvaliteten i polisens sätt att
koda anmälningarna i rätt kategori kan variera över tid , vilket
också kan påverka utfallet.
Det saknas ännu fördjupade empiriska studier som kan ge svar på
vilka effekter pandemin haft när det gäller våld i parrelationer.

Stölder från butiker, skolor, bilar och personer
En möjlig förklaring till att antalet anmälda stölder i butik
minskade kraftigt under de första pandemimånaderna, jämfört
med året innan, är att antalet sådana brott delvis beror på hur
många som handlar i butiker (i stället för över nätet). Butiks
handeln minskade under våren, men hade börjat minska redan
tidigare. En ytterligare förklaring till minskningen kan vara att
internationella stöldligor fick det svårare att ta sig in i och ut ur
landet. Att det var färre stölder i skolor kan på motsvarande sätt
bero på att gymnasieskolorna var stängda under våren 2020.

Butikshandeln minskade
under våren, men hade
börjat minska redan
tidigare.

När det gäller fickstölder och stölder av bildelar bedöms det inom
polisen att det är brott som oftast begås av internationella ligor.
Stölder av saker som ligger i en bil begås oftast av narkotikamiss
brukare, och sådana stölder borde sannolikt inte ha minskat.
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Sedan augusti 2020 är skillnaden i antalet anmälda stölder ganska
marginell jämfört med 2019.
Därutöver minskade rånen både under de första månaderna av
pandemin och november och december 2020, jämfört med 2019.
Minskningen var mest påtaglig inom brottstypen rån mot personer
under 18 år, vilket kan ha varit en effekt av att färre ungdomar var
ute på stan, både under de första pandemimånaderna och under
den andra vågen, och att ungdomsrånen därmed minskade.
Under våren 2021 fortsatte stöldbrotten att uppvisa en lägre nivå
än våren 2019 (9 %). Minskningen var något svagare än den var
under pandemins första period, våren 2020 (-12 %). De anmälda
stöldbrotten har visserligen minskat under flera år, men under
delar av pandemin har nivåerna varit signifikant lägre än förväntat
enligt prognosen för perioden. Sammantaget är detta en tydlig in
dikation på att minskningarna av stöldbrotten totalt sett sannolikt
kan ha varit en konsekvens av pandemins första våg, såväl som den
andra och tredje vågen. Inom kategorin finns det dock många olika
typer av stöld- och tillgreppsbrott, med olika utvecklingstendenser,
som inte alla kan kopplas till pandemin.

Skadegörelse
De olika typerna av anmälda skadegörelsebrott tenderar att skifta
relativt mycket, vilket också gör att den övergripande kategorin
ofta förändras relativt kraftigt mellan olika månader och säsonger.
Till skillnad från tidigare säsonger, då nivån har stigit, minskade
antalet anmälda skadegörelsebrott med 8 procent under våren
2021, jämfört med våren 2019. Det mest anmärkningsvärda under
pandemiperioden har varit en mycket kraftig ökning av antalet
anmälda brott av typen klotter mot kollektivtrafiken i region
Stockholm under sommaren 2020, som visade sig bero på att det
då registrerades många anmälningar om skadegörelsebrott som
skett under tidigare perioder. Den typen av ökningar har uppstått
under sommarmånader även tidigare år, men 2020 var den extra
kraftig. Den tillfälliga resursomläggningen inom polisen, på grund
av pandemin, bidrog till den stora ökningen av anmälda skade
görelsebrott under sommarmånaderna 2020 då en grupp inom
polisen fick andra uppgifter och kunde hantera fler anmälningar.
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När det kommer till anmäld skadegörelse (ej klotter) mot stat,
kommun och region har det ökat under pandemin jämfört med
2019, men utvecklingen har inte gått att sätta i samband med
pandemin, med undantag för effekten av tillfälliga resursomlägg
ningar inom polisen. Brå ser en minskning när det kommer till
brottstypen annan skadegörelse (ej klotter) jämfört med 2019.
Utvecklingen är inte entydig då nivån sjönk redan innan pandemin
bröt ut. Det går därför inte att dra någon slutsats om pandemin
inverkat, men det kan heller inte uteslutas.

Brå ser en minskning
när det kommer till
brottstypen annan
skadegörelse jämfört
med 2019.
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Sammanfattning
Antalet anmälda brott 2020 och våren 2021 jämfört med 2019
varierar från brottstyp till brottstyp. För vissa brottstyper har
anmälningarna minskat, medan de ökat för andra. Möjligheten
att dra slutsatser om i vad mån förändringarna hänger samman
med pandemin har förstärkts av flera pandemivågor samt nya
och återinförda restriktioner.

Under våren 2021 var
det totala antalet anmälda brott 6 procent
lägre än våren 2019.

I Brå 2021:4 finns hypoteser om pandemins påverkan under våren
2020 som prövas i relation till vågen i slutet av 2020. I den uppfölj
ande rapporten från Brå ser de tydliga indikationer på att även den
tredje vågen under våren 2021 inverkat på antalet anmälda brott.
Under våren 2021 var det totala antalet anmälda brott 6 procent
lägre än våren 2019. Både ökningar och minskningar märks även
då bland de övergripande brottskategorierna. De brottstyper som
främst utmärker sig med en lägre nivå än våren 2019 är misshandel
av obekant, personrån, fickstölder och rattfylleribrott, vilket troligt
vis är konsekvenser av pandemins tredje våg med de kvarstående
nationella restriktionerna.
Ser man till hela pandemiperioden hittills jämfört med mot
svarande säsonger närmast före pandemin, har inverkan totalt
sett varit störst under vintern 2020/2021, då antalet bekräftade
fall av covid-19 i den andra vågen nådde sin högsta nivå samt under
den tredje vågen, våren 2021. Även under den första vågen, våren
2020 var inverkan relativt stor, men mindre vid inledningen av
den andra vågen, hösten 2020, och minst under sommaren 2020.
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Trollhättans stad: Pandemin
ökade delaktigheten i det
brottsförebyggande arbetet
Mitt i en genomgripande omorganisation
drabbades Trollhättans stad av covid-19.
Men nya flexibla lösningar ledde bland annat
till ökad dialog och delaktighet i det brotts
förebyggande arbetet.

Anne Fagerberg.

Våren 2020 sjösatte Trollhättans stad en större omorganisation där bland
annat det brottsförebyggande arbetet gavs hög prioritet. Fokusgrupper för
olika geografiska områden bildades och forum för samverkan med en rad
externa aktörer skapades. Men samtidigt bröt covid-19 ut och en särskild
stab fick ansvaret för att samordna hanteringen av pandemin.
Eftersom uppbyggnaden sammanföll med covid-19 krävdes extra tydlighet
om hur BF-arbetet enligt den nya modellen fungerade. Brottsförebyggande
strategen Anne Fagerberg började rapportera veckovis till covid-19-staben
och därmed kommunledningen, så att de och politiken fortlöpande kunde
följa tendenser i kriminalitet och social otrygghet. Det kommunicerades i
sin tur ut till stadens alla anställda.
– Analysen gick också ut till våra trygghetsvandrare, som tydligt kunde se
var behoven fanns. Och de rapporterade in läget till oss. De såg tydligare
sin roll i arbetet och vad de kunde bidra med. Den gemensamma agendan
stärktes, säger hon.
Trygghetsvandrarna i Trollhättan är vad många andra kommuner kallar
nattvandrare. Det som andra kallar trygghetsvandringar, benämns här trygg
hetsronder. Tillsammans med grannsamverkan och samarbete med andra
förvaltningar och andra aktörer, som polis, räddningskår och det kommunala
fastighetsbolaget, utgör det kärnan i det brottsförebyggande arbetet.
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Mer våld i hemmet
Med pandemin fick den brottsförebyggande enheten nya utmaningar att
tackla. Det minskade resandet ledde till exempel till att resecentrum blev
öde och drabbades hårt av klotter och skadegörelse. Högskolans område
blev också tomt, liksom andra offentliga miljöer. Parallellt ökade våldet
inom hemmen, berättar Anne Fagerberg.
– Vår enhet mot våld, som samarbetar med kvinnojourer och skyddade
boenden, såg att våldet både ökade och blev grövre. Bland annat uppstod
”vaccinationsvåld”, där kvinnor hindrades av sin partner att vaccinera sig.
Ett antal insatser har försvårats på grund av covid-19, inte minst det upp
sökande arbetet. Förutom dem som drabbats av ökat våld i hemmet har det
till exempel varit svårare att nå gymnasieungdomar som inte varit i skolan.
Att nå unga i riskzonen med olika insatser och möten har varit extra svårt,
då de sagt sig vara sjuka eller hållits hemma av sina föräldrar.
– Utan gemensamma arenor har det uppstått ett glapp i interaktionen mellan
ungdomar och vuxna. Vi har inte kunnat möta dem och bygga relationer på
samma sätt som tidigare. Det har därför varit en större utmaning att skapa
tillit, säger Anne Fagerberg.

Behovsanpassade fokusgrupper
Allt sammantaget rapporterades en minskad brottslighet med 20 procent
under sommaren 2021. Förutom människors minskade rörlighet kan det
bero på hur det brottsförebyggande arbetet har lagts upp. Medan många
kommuner satsat på att bygga upp ”mini-Brå” har Trollhättan i stället
bildat geografiskt avgränsade fokusgrupper.
– Vi skapar grupperna efter behov, som social oro eller klotter och skade
görelse. Vi avgränsar området, ser vilka som är aktiva och behovsanpassar
insatserna. Arbetet involverar såväl socialsekreterare, fältarbetare och polis
som Trafikverket och kollektivtrafiken. I övrigt är samtliga förvaltningar
involverade i trygghetsarbetet, förklarar Anne Fagerberg.

60

Arbetet leds av henne som brottsförebyggande strateg, med en samordnare
som organiserar arbetet med trygghetsvandrare, grannsamverkan och
trygghetsronderna. Strukturen för det interna arbetet och samarbetet
med externa aktörer beslutades under 2021.
Brottsförebyggande strategen håller samman stadens trygghetsgrupp. I
gruppen ingår alla förvaltningar, två större fastighetsbolag, polis och rädd
ningstjänst. Fler aktörer utanför kommunen har på ett enklare sätt kunnat
involveras i fokusgrupperna. Mycket av arbetet har fått ske via digitala
kanaler, vilket på det stora hela varit positivt eftersom även resurser i mer
avlägsna delar av landet har kunnat inkluderas, enligt Anne Fagerberg.
– Det har gjort kontakter möjliga med aktörer som vi inte tänkt på innan.
Överlag har kunskaper och konferenser blivit mer lättillgängliga, till exem
pel samarbetet med SKR. Fler har kunnat vara med när man inte behöver
planera och boka resande och boende.

Trygghetsvandrarna mer aktiva
Kontakterna med civilsamhället har till viss del blivit lidande i och med det
ökade fokuset på digitala möten. Ett undantag är de ideella trygghetsvand
rarna. Där har engagemanget ökat under pandemin, berättar samordnaren
Gigi Cederholm, som sköter kontakterna med vandrarna och leder deras
insatser.
– Det beror bland annat på den lägesbild som Anne sätter ihop varje vecka.
I och med att hon tar med information från dem, samt från olika förvalt
ningar, bidrar de till bilden. Det tror jag har gjort vandrarna mer aktiva.
Det är lättare för dem att gå ut om de vet att det samlas gäng på den och
den skolan, att det varit stök i ett visst villakvarter.
I pandemitider har vandringarna efterfrågats extra mycket av kommunen,
vilket har motiverat dem att gå ut mer än andra år. De har känt sig värdefulla
och att deras insatser uppskattas. Bristen på andra sociala sammankomster
har troligen också bidragit till att vandrarna gått ut mer, gissar Gigi Cederholm.
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Däremot har inte trygghetsvandrarna blivit fler – trots att ett tjugotal står
på kö och vill vara med. Men där har pandemin satt stopp, eftersom alla nya
måste utbildas innan de får gå ut. Till exempel har räddningstjänsten inte
kunnat hålla brandutbildning och livräddning.
Ett annat minus är att man inte kunnat hålla någon ”Trygghetskväll”, som
annars ordnas varje år. Där har alla civila aktörer – aktiva ideellt eller inom
organisationer som kvinnojourer – bjudits in till en liten galakväll med
föreläsningar, mingel och mat.
– Det är väldigt synd, för det är ett socialt möte där deras arbete lyfts fram
och ljuset sätts på dem, beklagar Anne Fagerberg.
Trygghetsronderna med deltagare från förvaltningar, polisen och allmän
heten har däremot förändrats till det positiva under pandemin. Ronderna
genom olika områden har genomförts i mindre grupper, där bara berörda
aktörer funnits med på varje plats. Före covid-19 gick man i stor grupp
genom alla områden.

Trygghetsvandring med Gigi Cederholm , Ove Brolin och Sylwia Hedlund.
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– Jag upplever att det har blivit bättre dialog när fler människor blir synliga
i liten grupp. Så vi kommer att fortsätta genomföra dem så, även efter att
alla restriktioner är borta, säger Anne Fagerberg.

Nya arbetssätt permanentas
Pandemin har gjort det svårt att genomföra den medborgardialog som ligger
till grund för Medborgarlöftet, vilket antogs under 2021. Då möjligheten till
fysiska möten begränsats, har man i stället gått ut med enkäter digitalt via
sociala medier eller brev till slumpvist utvalda hushåll.
Allmänhetens kännedom är ganska låg om vad Medborgarlöftet innebär – att
öka den faktiska säkerheten och invånarnas upplevda trygghet. En kortfilm
på Facebook om löftet togs emot positivt, men fler behöver nås, enligt Anne
Fagerberg. Därför finns en plan för att kommunicera det bättre.
De positiva erfarenheterna med veckobrevet innebär att det kommer att
fortsätta skickas ut även efter pandemin. Det har antagits som arbetsform,
och ska vidareutvecklas med en digital plattform där fler kan rapportera in
sina bidrag eller ta del av andras.
– Men det digitala kommer inte att kunna ersätta allt. Vi behöver kunnig
personal på plats som kan ana tendenser som kanske inte ryms i en ögon
blicksbild, säger Anne Fagerberg.
– Att nå ungdomarna är alltid en utmaning och de är välkomna att delta
i trygghetsronderna. Men jag vill också få ett aktivare samarbete med
stadens många ungdomsgårdar.

Fakta Trollhättan 2020
> Antal invånare: 59 136 (31 augusti 2021)
> Antal anmälda brott (Brå): 7 489
> Antal anmälda brott/100 000 inv. (Brå): 12 636
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Pandemins påverkan
på räddningsinsatser
och personskador
När covid-19 gjorde intåg i Sverige var det få som förutsåg om
fattningen av dess påverkan på samhället. I mars 2020 infördes
riktlinjer om social distansering till följd av ökade smittotal och
i oktober-november samma år skärptes de ytterligare för offent
liga sammanhang. Syftet var att tvinga ner smittotalen genom att
förändra de beteenden som ledde till ökad smittspridning i sam
hället. Dessa beteendeförändringar har skapat ett slags naturligt
experiment på nationell nivå där statistik om räddningsinsatser
och skador kan studeras för att hitta kopplingar till vissa beteen
den. Möjliga kopplingar kan inledningsvis analyseras genom till
exempel tidsserieanalyser, som kan ge indikationer på var och hur
djupare analyser kan göras för att hitta orsakssamband.

När covid-19 gjorde
intåg i Sverige var
det få som förutsåg
omfattningen av dess
påverkan på samhället.

65

Kapitel 5. Pandemins påverkan på räddningsinsatser och personskador

Tidsserieanalyserna i denna sammanfattning bygger på månads
visa data från MSB och Socialstyrelsen för perioden 2016–2020.
Genom statistiska modeller har prognoser tagits fram för perioden
när pandemins första och andra våg slog till (mars–dec 2020), vilka
sedan har jämförts med faktiska data under samma period för att
hitta avvikelser i beteenden kopplade till pandemin.8 Resultat som
visar att avvikelser inte skett är också viktiga att identifiera. Nedan
beskrivs utvecklingen av räddningsinsatser samt skaderelaterade
personskador och dödsfall närmare.9 Analysen utgör en tidig indi
kation på pandemins möjliga konsekvenser och behöver studeras
vidare när mer data finns tillgänglig.

Räddningstjänstens
insatser avser alla
händelser, även sådana
händelser som inte
är räddningsinsatser
enligt LSO.

Räddningstjänstens insatser
Räddningstjänstens insatser avser alla händelser, även sådana
händelser som inte är räddningsinsatser enligt Lagen om skydd
mot olyckor (LSO) som till exempel akuta sjukvårdslarm, som
den kommunala räddningstjänsten har kallats till och bygger på
statistik från MSB. Diagram 12 visar faktiska data under perioden
2018–2020 (heldragen linje). Diagrammet visar också prognosen,
med start i mars 2020, som tagits fram med hjälp av en ARIMA-
modell (streckad linje och punkterad linje).10 Den heldragna linjen
befinner sig inom den punkterade linjens fält, vilket indikerar att
antalet insatser faller inom det förväntade intervallet. Det innebär
att antalet insatser inte statistiskt signifikant har avvikit under
pandemin även om det faktiska antalet är lägre än åren innan.
Däremot kan vissa skillnader ses beroende på vilken händelsetyp
som analyseras och nedan beskrivs var och en av dessa händelse
typer närmare.
Not. 8

I skrivande stund är analysen fortfarande under arbete och en mer
omfattande rapport kommer publiceras på msb.se i början av år 2022.
MSB1882.

Not. 9

Personskador och dödsfall bygger på data om yttre orsaker till skador och
förgiftningar. I begreppet skador ingår olyckor, självtillfogade skador samt
brott/misshandel.

Not. 10 ARIMA står för ”Autoregressive integrated moving average”. Prognosen
baseras på data mellan åren 2016–2020.
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Diagram 12: Räddningstjänstens insatser 2018–2020

Källa: MSB.

Trafikolyckor
Trafikolyckor avser alla räddningsinsatser till följd av olyckor
inom vägtrafiken. Analys av data visar att räddningsinsatserna
har minskat något under pandemin jämfört med den förväntade
utvecklingen som prognosen visar. Minskningen beror på att
färre räddningsinsatser till följd av trafikolyckor med personbilar
har skett och det främst i storstäder och i landsbygdskommuner
med sommarturism. Anledningen är troligen att personbilstra
fiken har minskat till följd av att fler har jobbat hemifrån under
pandemin 11 och att färre utländska turister reste till Sverige
under sommaren 2020 12.

Trafikolyckor avser alla
räddningsinsatser till
följd av olyckor inom
vägtrafiken.

Not. 11 SCB, Pressmeddelande – Allt fler arbetar hemifrån.
Not. 12 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2020, Rapport 0384.
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Bränder
Bränder omfattar alla räddningsinsatser till följd av bränder och
brandtillbud i och utanför byggnader och omfattar till exempel
bostadsbränder, industribränder och bränder i skog och mark.
Den samlade analysen visar en liten avvikelse i juli 2020 jämfört
med prognoserna, vilken kan härledas till både bränder i och utan
för byggnader. Avvikelsen kan främst kopplas till en minskning
av antalet bränder i skog och mark, men signifikant fler fall av
spisbränder i byggnader förekommer även under april 2020 och
juni–juli 2020 när analysen bryts ned på brandorsak.

Drunkningar
Analysen visar
inga förändringar av
antalet drunkningar
och tillbud jämfört
med prognosen.

Drunkningar avser alla räddningsinsatser kopplade till drunk
ning och drunkningstillbud. Räddningsinsatserna följer tydliga
säsongsvariationer och är i hög grad väderberoende, varför en varm
sommar ofta ger upphov till fler fall än en kall sommar. Analysen
visar inga förändringar av antalet drunkningar och tillbud jämfört
med prognosen. En anledning är troligen att drunkningar i hög
grad är väderberoende.

Andra uppdrag
Andra uppdrag omfattar akuta sjukvårdslarm och övriga andra
uppdrag. Akuta sjukvårdslarm genomförs av räddningstjänsten
vid akut sjukdomsfall i väntan på ambulans. Analysen kan svagt
indikera en minskning av antalet akuta sjukvårdslarm under pande
min medan antalet övriga uppdrag inte har tydligt förändrats.
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Personskador och dödsfall till följd
av skador och förgiftningar
Personskador avser alla skador på personer som behandlats inom
sluten- eller öppenvården och baseras på Patientregistret som till
handahålls av Socialstyrelsen.13 Den samlade bilden visar att antal
vårdade till följd av skador och förgiftningar är färre i pandemins
början än vad prognosen ger indikationer på inom både öppenoch slutenvården, se diagram 13 och diagram 14.

Personskador avser
alla skador på personer
som behandlats inom
sluten- eller öppenvården och baseras på
Patientregistret.

Diagram 13: Skador och förgiftningar i öppenvården 2018–2020

Registrerade personskador till följd av skador och förgiftningar i öppenvården
2018–2020. Källa: Socialstyrelsen.

Not. 13 Sluten vård innebär att individen vårdats på sjukhus minst ett dygn till
följd av skador. Öppen vård innebär att patienten behandlats av läkare i
den specialiserade öppenvården.
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Det är värt att notera att statistiken för personskador i sluten
vården, se diagram 14 inkluderar enbart det första vårdbesöket
som görs av en patient inom en orsakskod liksom att det finns ett
visst bortfall av registrerade patienter i slutet av perioden. Det
senare beror på att cirka 1 500 patienter som skrivs in i december
2020 inte skrivs ut förrän tidigast efterföljande månad, och därför
sker ett bortfall som visar sig som en avvikelse från prognosen i
slutet av figuren nedan.

Diagram 14: Skador och förgiftningar i slutenvården 2018–2020

Registrerade personskador till följd av skador och förgiftningar i slutenvården
2018–2020. Källa: Socialstyrelsen.
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Data för dödsfall är hämtat från Socialstyrelsens dödsorsaksregister
och visar dödsfall till följd av yttre orsaker. Diagram 15 visar att
inga skillnader mellan prognos och faktiska data kan ses för antalet
skaderelaterade dödsfall under pandemin. För att få en djupare
förståelse för vad som orsakar skillnaderna mellan prognos och
data, och fånga eventuella förändringar i orsaker till personskador
och dödsfall, bryter vi ned statistiken på orsakstyper nedan.

Diagram 15: Dödsfall till följd av skador och förgiftningar 2018–2020

Registrerade dödsfall till följd av skador och förgiftningar under
2018–2020. Källa: Socialstyrelsen.
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Vägtrafikolyckor
Vägtrafikolyckor som har lett till sjukhusvård för personskador
uppvisar ett tydligt regelbundet återkommande beteende över tid
där merparten av skadorna sker under sommarmånaderna. Denna
periodicitet tycks inte ha påverkats i stort under pandemin och
antalet vårdade för vägtrafikolyckor inom öppen- och slutenvården
har, till skillnad från räddningsinsatser för trafikolyckor, inte för
ändrats i hög grad jämfört med prognosen. Dödsfallen visar inget
sådant periodiskt mönster, och har heller inte avvikit under pande
min. En möjlig orsak till skillnaden mellan räddningsinsatser och
personskador och dödsfall är att de förstnämnda har minskat i
högre utsträckning till följd av färre personbilar i pendlingstrafiken
inom bland annat storstäder.14

Fallolyckor
Fallolyckor som leder till sjukhusvård är vanligast bland äldre15.
Under pandemins början minskade antalet fallolyckor mer än
analysens prognoser i både sluten- och öppenvården. Patient
registret visar att minskningen i stort är jämnt fördelad mellan
åldrarna i gruppen 25 år eller äldre, och att det främst är fallolyckor
utomhus som har minskat. Däremot kan ingen förändring ses av
antalet dödsfall kopplade till fallolyckor.

Drunkningar
Som tidigare nämnts uppvisar antalet drunkningar ett tydligt
säsongsmönster och är i hög grad väderberoende. Analyserna
visar, liksom för räddningsinsatser, att antalet sjukhusvårdade och
dödsfall till följd av drunkningar inte avviker från prognoserna.
Således kan analysen inte ge någon indikation på att drunkningar
har påverkats av beteendeförändringar kopplade till pandemin.

Not. 14 Trafikanalys, Vägtrafik.
Not. 15 Socialstyrelsen, Fallolyckor.
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Olyckor med öppen eld
Olyckor från öppen eld avser alla olyckor relaterade till expone
ring för öppen eld. Antalet sjukhusvårdade personskador har,
liksom dödsfall, följt det förväntade mönstret och ger således inga
indikationer på att antalet olyckor med öppen eld har påverkats
av pandemin. Det beror troligtvis på att det finns andra variabler
som ligger till grund för olyckorna och som inte påverkas av social
distansering och mer tid hemma. För att hitta dessa variabler
behöver fler studier genomföras.

Övriga skadetyper och dödsorsaker
Övriga skadetyper och dödsorsaker omfattar resterande orsaker.16
Analyserna visar att antalet sjukhusvårdade i öppen- och sluten
vården är betydligt färre i pandemins början än vad prognoserna
förutspår medan antalet dödsfall följer det förväntade mönstret.
Det finns många möjliga förklaringar till avvikelsen och djupare
analyser krävs för att fastställa vilka dessa är. Till exempel är det
möjligt att medicinska och kirurgiska komplikationer som ingår
i gruppen annan skadetyp står för en stor del av förändringen till
följd av att färre behandlingar har genomförts inom främst orto
pedi, allmän kirurgi och ögonsjukvård under pandemin.17 Det är
också möjligt att övergrepp av annan person har minskat, vilket
skulle stämma med att Brå tidigare har rapporterat om färre
misshandelsfall mot obekant person under pandemin.18

Det är också möjligt
att övergrepp av annan
person har minskat,
vilket skulle stämma
med tidigare rapporter
från Brå.

Not. 16 Övriga skadetyper och dödsorsaker omfattar förgiftning; stark kyla;
kvävning; fallande föremål; annat föremål; skjutvapen och explosiv
vara; maskinolycka; heta ämnen eller föremål; elektricitet; djur, insekter
och giftiga växter; främmande kropp i naturlig kroppsöppning; annat
olycksfall; avsiktlig självdestruktiv handling; övergrepp av annan person;
skadehändelse med oklar avsikt; annan; och okänd.
Not. 17 Socialstyrelsen, Uppdämda vårdbehov – Analys och förslag till insatser,
2021-10-7534.
Not. 18 Brå, Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat på
de anmälda brotten under våren 2021.
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Brandkåren Attunda: Ställa om
och anpassa var ett mantra
under pandemin
År 2020 genomförde Brandkåren Attunda
i stort sett all planerad verksamhet – trots
pandemin. I stället för att stänga ned
införde man digitala lösningar för tillsyn,
hembesök och externa utbildningar. För
att förebygga psykisk ohälsa och stärka
suicidpreventionen skapade man också en
utbildning för kommunanställda.
Martin Öhrstedt.

– Att ställa om och anpassa verksamheten har varit vårt mantra under hela
pandemin, säger Martin Öhrstedt, förbundsdirektör för Brandkåren Attunda.
I mars 2020 inrättade han och ledningen en särskild coronastab för att
snabbt kunna hantera den uppkomna pandemin.
– Vi är vana att hantera kriser, men nu stod vi inför ett nytt hot som bland
annat skapade oro hos personalen.
Den nya staben hade ett fast möte i veckan plus daglig uppföljning för att
alla beslut skulle bygga på korrekt underlag och vara väl förankrade.
– Det gjorde att staben kunde ta snabba beslut som låg i linje med utveck
lingen internt och var följsamma mot centrala riktlinjer och beslut, säger
Martin Öhrstedt. En extra utmaning var att Brandkåren Attunda verkar i
två län och två regioner.
När Region Stockholm och Region Uppsala hade olika restriktioner valde
man att följa den hårdare.
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Interna sjuktal blev en nyckelfaktor
Stabens beslut grundades i första hand på intern statistik där sjuktalen var
en nyckelfaktor. Brandkåren Attunda förberedde sig för 30–40 procent
sjukfrånvaro, men resultatet överraskade:
– Vi hade lägre korttidsfrånvaro under 2020 än 2019 och totalt låg sjukfrån
varo (3,5 %) vilket bekräftar att vårt arbete fungerade, säger Martin Öhr
stedt och tillägger att den dagliga uppföljningen av sjuktalen var central för
att kunna parera eventuella lokala utbrott inom organisationen.
Därtill kommer att personalen har varit följsam och att verksamheten har
anpassats och digitaliserats för att följa expertmyndigheternas råd.

Många svåra avvägningar
Brandkåren Attundas huvudfokus är att skapa så mycket nytta som möjligt
i samhället. En av flera svåra frågor som Martin Öhrstedt och staben behövt
ta ställning till var att låna ut alla skyddsmasker till ett sjukhus.
Balansgången mellan uppdrag och säkerhet var en ständig utmaning.
– I stället för att kategoriskt helt stänga stora delar av verksamheten har vi
valt att anpassa riktlinjer och skyddsnivå utifrån bedömda risker eftersom
vårt uppdrag är att värdera och ta beslut i det aktuella läget och inte utifrån
känslor, säger Martin Öhrstedt.
För en modern räddningstjänst är det lika självklart att arbeta med rädd
ningstjänst och förebyggande verksamhet som med information, skolut
bildningar och hembesök. Något som orsakat interna diskussioner.
– Ingen har ifrågasatt att vi skulle åka på larm eftersom det historiskt ligger
inom ramen för vår traditionella verksamhet, men för vårt breda uppdrag
fanns en del frågetecken, säger Martin Öhrstedt.
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Färre olyckor och mer skyddsutrustning
Utanför den nybyggda brandstationen i Sollentuna kommun norr om
Stockholm, brusar trafiken i augusti 2021 ungefär som före pandemin. I fjol
var det däremot ”overkligt tyst” och den minskade trafiken ledde till 25
procent färre olyckor under första delen av året. Även mängden automat
larm sjönk till följd av att många arbetade hemifrån.
Den operativa personalen vid Brandkåren Attunda är utbildad i att använda
olika typer av skyddsutrustning vid larm men under pandemin behövde de
skyddsutrustning nästan varje gång de begav sig ut i samhället.
– Det var helt nytt för oss och under 2020 köpte vi mer handsprit, visir,
mun- och stänkskydd än vanligt. I dialog med våra fackliga parter stärkte
vi också våra riktlinjer om hur vi skulle använda skyddsutrustning.

Digitala lösningar som komplement
För att kunna fortsätta verksamheten på ett säkert sätt ändrades en del
rutiner under pandemin. Vid automatlarm går numera endast en brand
man in för att minimera kontaktytorna, något som har varit speciellt
viktigt vid till exempel äldreboenden.
Med hjälp av digitalisering har Brandkåren Attunda kunnat hålla igång
tillsyn, externutbildningar och hembesök.
– Tidigare gjorde vi hela tillsynen på plats hos verksamheten. I början av
pandemin ringde vi och stämde av att båda parter var symtomfria för att
därefter genomföra tillsynen på plats. När pandemin blev mer omfattande
gjorde vi den teoretiska delen digitalt för att sedan göra besiktning på plats.
När smittspridningen var som värst genomförde vi hela tillsynen digitalt,
säger Martin Öhrstedt.
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Prioriterade besök i bostäder utan trapphus
Även hembesöken anpassades för att möta Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
– I början av pandemin var vi noga med avstånd och stämde alltid av att
både vi och den boende kände sig friska. För att öka trygghetskänslan samt
minimera smittspridning använde vi alltid munskydd och handskar.
När pandemin blev mer omfattande prioriterade man om och besökte bara
lägenheter med loftgång, radhus och andra boenden med ytterdörrar som
gick ut i det fria. När smittspridningen var som mest omfattande, ställde
man om till digitala hembesök där man delade ut en broschyr med en QRkod. När boende skannade koden fick de se en film om brandsäkerhet och
hur man skyddar sig mot brand i hemmet.
Martin Öhrstedt tror inte att digitala hembesök kommer att ersätta person
liga besök, men är öppen för att det kan vara ett alternativ för dem som inte
vill öppna sitt hem.

Extern utbildning, tillstånd och skolbesök
Brandkåren Attunda är en av få räddningstjänster i landet som har hållit i
gång sin externutbildning under hela 2020 – även om efterfrågan minskade.
I vissa branscher måste personalen ha en grundläggande utbildning för att
få jobba och för att inte hindra sådan verksamhet har man erbjudit ut
bildning i mindre grupper. Helst hos kunden och gärna utomhus. Man har
också tagit fram helt digitala utbildningar och erbjuder en kombination där
en inledande digital teoretisk del följs av en kvarts rast och avslutas med
praktiska övningar utomhus.
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– Det har fungerat mycket bra och kommer säkert att fortsätta, säger
Martin Öhrstedt.
När det gäller tillstånd har man skyndat på hanteringen för att hjälpa före
tag som ställde om i pandemins spår. Något som bland annat gällde de som
behövde hantera större mängder handsprit. Enligt Martin Öhrstedt har alla
som behövt snabba beslut för att klara sin verksamhet fått det.
De fysiska skolbesöken ersattes med en digital version när skolorna slutade
ta emot besökare. Något som kan vara ett bra komplement även i framtiden.

Ny suicidutbildning
Under 2020 fick ledningen signaler om att en del invånare som tvingades
arbeta hemma mådde dåligt, med alkohol, våld och psykisk ohälsa som följd.
För att hjälpa kommunanställda som har kontakten i sådana situationer
skapade Brandkåren Attunda en ny digital suicidutbildning. Utbildningen
tar bland annat upp; Vad är psykisk ohälsa? Vilka tecken ska du uppmärk
samma? Hur ska du agera när du misstänker psykiskt ohälsa? och Var finns
det hjälp att få?
– Eftersom vi normalt åker på suicidlarm har vi delat med oss av våra
erfarenheter, säger Martin Öhrstedt.
Målgruppen för utbildningen är chefer och arbetsledare, fackliga represen
tanter och medarbetare i kommunerna men utbildning har också erbjudits
till företag och organisationer.
För att minska oron har brandkåren också ökat sin synlighet i samhället.
Den 1 september 2021 planerar Brandkåren Attunda att återgå till normal
läge men Martin Öhrstedt är, liksom många andra, övertygad om att ”vi
kommer att få leva med corona betydligt längre än så”:
– Skillnaden är att vi nu har både vaccin, kunskap och metoder att klara det.
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Brandkåren Attunda
> Geografiskt område: kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna,
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.
> Medarbetare: 263 tillsvidareanställda (varav 73 med anställning
som RIB).
> Larm: 2 458 händelser 2020 (10 % färre än 2019).

Coronastaben
Coronastaben bestod av en stabschef plus förbundsdirektör, operativ
strateg, förebyggande strateg, produktionschef, administrativ, ekonomisk
och teknisk chef (som bland annat hade hand om extra skyddsutrustning),
personalsamordnare plus en distriktschef för att ha förankring ute i distrik
ten. Staben hade daglig kontakt och möten varje vecka. All information från
staben kommunicerades via intranät och genom linjeorganisationen.
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Öppna Jämförelser

Trygghet och säkerhet 2021
Covid-19 och dess påverkan på krishantering,
anmälda brott och olyckor
Denna rapport är den fjortonde i ordningen där Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) publicerar indikatorer inom området trygghet
och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt
värden för indikatorerna på kommunnivå.
Med Öppna jämförelser hoppas SKR kunna bidra till att utveckla
området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för:
> Brottsoch olycksutvecklingen
> Tillgänglighet till hjälp vid nödläge
2021 års rapport har som tema pandemins påverkan på krishantering,
anmälda brott och olyckor.
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