Handlingsprogram 2016-2018
för ökad säkerhet och trygghet
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1 Inledning
Regeringen uttrycker följande mål och förväntningar med LSO1:
”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”
Enligt LSO (2003:778) ska samhällets förmåga att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsats ständigt förbättras. Antalet olyckor måste minskas och åtgärder vidtas så att konsekvenserna
av de inträffade olyckorna blir så små som möjligt. Kommunen ska inför ny mandatperiod anta ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Handlingsprogrammet
är styrdokument för kommunens arbete till skydd mot olyckor.
Åre kommun har valt att bredda sitt handlingsprogram och utöver skydd mot olyckor2 och kommunens
krishantering3 innefattar detta även områdena säkerhetsskydd4 trafiksäkerhetsarbete, kommunalt brottsförebyggande arbete, en ren och vacker kommun och folkhälsa.

1.1 Syfte
Målet för kommunens säkerhetsarbete är att skapa ett tryggt och säkert samhälle för alla som bor och uppehåller sig inom regionen. Åre kommun besöks årligen av ett stort antal turister och för att även i framtiden
attrahera människor till kommunen för att såväl semestra som att bo och arbeta, så är det viktigt att trygghet och säkerhet är väl integrerade faktorer i det dagliga arbetet och att det även avspeglas ute i samhället.

1.2 Bakgrund
Åre kommuns vision:
"I vår kommun är det dynamik, hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro och livskvalitet".

1. Lagen om skydd mot olyckor
2. Lagen om skydd mot olyckor SFS (2003:778)
3. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap SFS (2006:544)
4. Säkerhetsskyddslag SFS (1996:627)
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Vi lever i en föränderlig värld som ständigt söker utveckling. I takt med att samhället förändras så förändras
även risker och nya typer av riskbilder och hot uppenbaras. Klimatpåverkan, teknikutveckling och en mer
globaliserad och rörlig värld är faktorer som bidrar till att kända risker intensifieras och hittills okända risker
synliggörs.
För att kunna hantera de risker som finns och för att upprätthålla en god motståndskraft så krävs ett genuint förebyggande arbete vari risker kontinuerligt identifieras, värderas och prioriteras för att utröna vart
resurserna bäst riktas. Sådant arbete utförs bl.a. i risk- och sårbarhetsanalyser, genom samverkan och dialog mellan olika aktörer samt genom omvärldsbevakning och erfarenheter. Resultat från det förebyggande
arbetet läggs sedan till grund för utformandet av handlingsprogrammet.
Kommunens säkerhetsarbete riktar sig till att förebygga olyckor och oönskade händelser, men även till att
ha beredskap att kunna hantera dessa om de ändå skulle inträffa.
Lagar och styrdokument
Följande lagar och styrdokument ligger till grund för handlingsprogrammet:
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.
Statistik
Underlagen till de olika områdena i handlingsprogrammet bygger på statistik som hämtats från bland annat
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inkluderat informationssystemet IDA, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Brottsrummet.se, kommunens egna verksamheter och årliga uppföljningar samt från
Polismyndighetens trygghetsundersökningar.

1.3 Arbetssätt
Ett systematiskt förebyggande arbete är grunden till att på ett tidigt stadium kunna upptäcka och åtgärda
risker. Detta arbete bedrivs inom Åre kommun genom ett brett samarbete mellan kommunal verksamhet
och övriga aktörer i samhället. Då det ligger i allas intresse att bo, leva och verka i ett tryggt och säkert
samhälle så är det en förutsättning att alla hjälps åt.
Handlingsprogrammets påföljande kapitel innehåller samma formulering; riskbild, mål, arbetssätt och organisation. Detta för att göra det så överskådligt som möjligt.

1.4 Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige ansvarar för policy och övergripande målbild
Kommunstyrelse har ett övergripande ansvar för säkerhets- och trygghetsfrågor
Nämnderna ansvarar för säkerhetsarbetet inom sina respektive områden
Avdelningschefer har ansvar för säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde
Säkerhetssamordnaren ansvarar för att samordna kommunens säkerhetsarbete och fungerar som en länk
i processen
Underlag till de kapitel som återfinns i handlingsprogrammet är hämtat från sitt respektive område; skydd
mot olyckor, kommunens krishantering, säkerhetsskydd, trafiksäkerhetsarbete, kommunalt brottsförebyggande arbete, en ren och vacker kommun samt folkhälsa. Inom varje område finns en organisation som
arbetar med sådant material som ur säkerhetssynpunkt fogats samman här i handlingsprogrammet.
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2 Skydd mot olyckor
Området Skydd mot Olyckor omfattar det olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete som avses i lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt sotningsverksamheten.

2.1 Riskbild
Åre kommuns räddningstjänst verkar i en glesbygdsregion med 1,4 invånare
per kvadratkilometer. Kommunen utgörs av ca 10 500 bofasta invånare.
Turismen utgör en stor näring inom kommunen och periodvis bidrar den till
att befolkningen flerdubblas, under högsäsong kan det röra sig om ca 100 000 besökare. Vidare medför
kommunens geografiska läge med bland annat fjällmiljö, dammar, vattendrag och sjöar en ökad risk för
vissa typer av olyckor. Riskbilden är betydande vilket innebär att det inom kommunen behöver finnas en
organisation med bred kunskap och kompetens för att möta behovet före, under och efter en olycka.
Regional riskbild
Riskbilden i Åre kommun kännetecknas av:
• Trafikolycka på landsväg
• Järnvägsolycka
• Flygolycka
• Farligt gods olycka
• Större bränder
• Dammbrott
• Linbanehaveri
• Höga flöden
• Ras- och jordskred
• Snöoväder, storm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laviner
IT- relaterad störning
Pandemi
Social oro
Långvarigt elavbrott
Långvarigt teleavbrott
Olyckor vid olika typer av äventyrssporter
Allvarlig störning på vatten och avlopp
Risker vid publika evenemang

Speciellt svårhanterligt och vanligt inträffande i just Åre kommun är bland annat laviner och ras och jordskred. Detta då det ofta påverkar stora områden, sker i svårtillgänglig terräng och kräver stora resurser
snabbt för att minska påverkan på liv, egendom och miljö.
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Lokal riskbild
Åre kommun utgör en landyta av 7 263 kvadratkilometer och bebos av ca 10 500 personer. Riskbilden är
i stort kopplad till infrastruktur i form av järnväg, samt de större vägarna länsväg 321 och europaväg (E14).
Tidvis råder ett högt trafiktryck på vägarna, detta särskilt i samband med vintersäsongens fjällturism. Längs
E14 och järnvägen transporteras även en hel del farligt gods framförallt på väg till Norge.
Människan i samhället
De två största tätorterna inom kommunen, Järpen och Åre, är båda belägna längs E14 och innehar ca 1 600
invånare vardera. Andra tätorter är Duved, Undersåker, Mörsil, Mattmar och Hallen. I varierande mån finns i
tätorterna verksamheter som hälsocentraler, skolor, äldreboenden, nattklubbar, industrier och hotell. Detta
innebär en förhöjd risk då många människor vistas samtidigt på en liten yta.
Människan i naturen
Åre kommun utgörs till stor del av fjäll-, vatten och skogsmiljö. Detta lockar många turister såväl till skidåkning och snöskoteraktiviteter som till vandring, jakt, fiske och olika äventyrssporter. Detta kan innebära en
förhöjd risk för olyckstillbud så som laviner, eldning, linbanehaveri, drunkningsolyckor samt olyckor vid olika
typer av äventyrssporter.
Väder och vind
Under perioder av snösmältning är risken som störst för översvämning. Kraftigt regn kan orsaka slamströmmar och erosion, vilket kan resultera i att vägtrummor sätts igen och att vägar översvämmas. Inom kommunen, särskilt i Åredalen, finns ett flertal platser där risken för ras och skred är stor, delvis p.g.a. att jordarten
till stor del består av morän. Det är särskilt viktigt att ny bebyggelse eller infrastruktur i dessa områden sker
med stor tillförsikt. Beroende på vart en allvarlig händelse inträffar skulle det kunna få stora konsekvenser
och påverka samhällsviktiga funktioner på ett negativt sätt. Under framförallt höst och vinter inträffar emellanåt svåra snöoväder och stormar. Detta kan leda till omfattande konsekvenser som trafikolyckor, långvariga elavbrott och svårigheter att nå ut till människor som är i behov av vård och omsorg.
Dammar
Inom kommunen finns ett flertal reglerbara dammar där stora mängder vatten lagras. En av dessa är Håckrenmagasinet som rymmer 700 miljoner m3 vatten. Denna damm är klassad som farlig anläggning enligt
lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 4 §. Ett par andra dammar som finns i regionen är klassade
som klass 1, vilket innebär att dessa är en stor risk för egendom och miljö.
Räddningsinsatser i Åre kommun 2010 - 2015
Olyckstyp / År
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Drunkning-/tillbud
Nödställd person
Stormskada
Bergras/jordskred
Översvämning av vattendrag
Annan vattenskada
Annan olycka
Automatlarm, ej brand/gas
Förmodad brand
I väntan på ambulans
Annan hjälp till ambulanspersonal
Totalt

2010 2011 2012 2013 2014
19
16
23
17
22
13
11
7
23
29
30
38
42
36
41
4
3
3
8
7
0
0
0
0
1
6
3
2
2
1
0
1
0
2
1
0
0
2
0
0
8
6
3
2
0
4
2
2
0
0
1
2
0
3
4
62
85 110
80 108
10
3
6
12
2
97
98 121 101 130
4
5
3
4
12
258 273 324 290 358
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2015
19
16
57
3
8
5
2
0
1
1
17
138
6
94
7
374

Utvecklingskurva utifrån utryckningsstatistiken i Åre kommun 2010 - 2015
Förändringar i riskbilden

Antal larm Åre kommun
450
400
350
300
250
200

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jämförelse med andra turism- och besöksnäringskommuner
Tabell
7.2 7.2
Antal
räddningsinsatser
perper
1 000
invånare,
händelsetyp,
kommungrupp
ochoch
kommun,
2012
Tabell
Antal
räddningsinsatser
1 000
invånare,
händelsetyp,
kommungrupp
kommun,
2012

Tabellen
visarvisar
antalet
räddningsinsatser
somsom
utförts
för olika
händelser
inom
respektive
kommun
relaterat
till folkmängden.
Tabellen
antalet
räddningsinsatser
utförts
för olika
händelser
inom
respektive
kommun
relaterat
till folkmängden.
En insats kan omfatta flera händelsetyper. I tabellen redovisas varje händelse som endast en händelsetyp.

Kommun
Kommungrupp3

Turism- och besöksnäringskommuner
Strömstad
Tanum
Åre
Malung-Sälen
Arjeplog
Borgholm
Sotenäs
Härjedalen
Rättvik
Jokkmokk
Båstad
Lysekil
Valdemarsvik
Berg
Dorotea
Gotland
Norrtälje
Storuman

Antal Bränder i
invånare1 byggnader
Totalt
288 653
12 295
12 270
10 406
10 178
3 054
10 768
9 004
10 246
10 799
5 086
14 263
14 396
7 597
7 215
2 794
57 241
56 634
6 006

1,40
2,52
1,22

2,31

1,08
1,31
1,95
1,00
1,76
1,85
1,57
1,19
1,11
1,32
2,08
1,07
1,57
1,11
0,50

Allmän Bostad
byggnad
0,28
0,90
0,73
1,14
0,16
0,90
0,29
1,73
0,39
0,59
1,31
0,37
1,49
0,22
0,56
0,29
1,27
0,56
0,74
0,20
0,79
0,21
0,84
0,14
0,90
0,39
0,79
0,69
1,11
0,36
0,36
0,23
1,14
0,25
0,64
0,17
0,33

Övrig
byggnad
0,15
0,08
0,41
0,24
0,16
0,19
0,10
0,10

Industri

0,11
0,10
0,09

0,28
0,36
0,09
0,05

0,09
0,11
0,10
0,46
0,59
0,14
0,07
0,13

0,12
0,18

Övriga
bränder

Automatlarm ej
brand/gas

1,27
1,63
2,28
0,77
2,26
0,98
2,79
1,78
1,95
1,30
1,38
1,19
1,60
1,84
1,11

4,06
8,13
7,09

1,00
1,02
0,67

9,51

8,25
7,86
3,90
8,11
4,88
4,91
4,13
4,42
4,52
3,55
3,33
5,37
2,97
1,82
2,00

Trafikolycka

2,47
4,80
5,22

3,84

4,22
4,26
1,95
2,00
3,32
3,33
3,15
2,24
1,11
2,50
2,63
2,15
1,62
2,26
2,50

Utsläpp Drunkning
av farligt
ämne
0,38
0,33
0,81
0,29
0,20
0,84
1,22
0,68
0,56
0,39
0,56
0,21
0,26
0,55
0,72
0,31
0,23

0,07
0,41
0,16
0,10
0,33
0,28

0,09

0,28

0,02

Övrigt

Totalt

1,70
3,01
2,28
2,21
1,38
2,29
4,55
1,78
2,05
0,56
1,77
2,38
2,36
1,58
0,55
0,36
1,55
1,47
1,33

11,36
20,82
19,07

18,93

17,49
17,03
16,25
15,88
14,64
12,59
12,39
11,99
11,18
11,06
10,26
9,66
9,03
7,93
6,99

1) Källa: SCB:s register över totalbefolkningen 2012-12-31.
2) Kommunen har inte skickat in insatsrapporter digitalt till MSB.
3) Källa: Kommungruppsindelning enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

Om man tittar på just turism- och besöksnäringskommuner så utmärker sig Åre med att ha ett stort antal
larm relaterat till folkmängden. Från denna tabell som belyser läget 2012 så är Åre är på tredje plats totalt
och första plats vad gäller automatlarm. Kommunen ligger även högt vad gäller bränder i byggnader och
trafikolyckor. Detta har givetvis viss förklaring i att vi har en väldigt varierande befolkning beroende på högsäsong eller lågsäsong och det stora antalet automatlarm kan knytas till turismindustrin med många hotell
och restauranger, nattklubbar osv. Här måste vi försöka verka för att minska automatlarmen i framtiden
och målet är att göra det genom att som våra effektmål beskriver bedriva fler tillsyner, utbilda och aktivt
följa upp så att falsklarmen minimeras och våra resurser är tillgängliga då det sker skarpa incidenter. Vad
gäller bränder i byggnader samt trafikolyckor så är det viktigt att vi som nämnts (eller kommer att nämnas)
ska utveckla och jobba djupare med olycksutredningar och se till att genom samarbete med övriga aktörer,
såsom Trafikstyrelsen, förebygga och ta det hela vägen så att vi verkar för att skapa en ökad säkerhet för
kommunens medborgare och besökare.
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Vision 2020 är en målsättning som tagits fram i samverkan mellan ett flertal intressenter i näringslivet
och kommunen. Visionen går ut på att göra Åre till Europas mest attraktiva alpina året runt- destination.
Visionen betonar värdet av upplevelser, miljöansvar och ett välkomnande förhållningssätt till de gäster som
kommer. Samtidigt ställer visionen krav på miljön och de svenska nationella miljömålen som innefattar;
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag samt storslagen fjällmiljö.
Transport av farligt gods genom Åre kommun sker i dagsläget både på väg, framför allt på E14, och järnväg.
Då en elektrifiering av Meråkerbanan i Norge, som sammanbinder till svenska rälsen i Storlien, är under
uppbyggnad, så kommer det ske en ökning av farligt gods transporter via järnväg framöver.
Tillväxt i kommunen för med sig förändrade risker, vilket bland annat leder till mer trafik och fler olyckstillbud. En målsättning för Vision 2020 är att till dess ha ökat antalet gästnätter per år till 1 102 000, år 2010
var detta mål uppfyllt till 79 %. Detta ökar även kraven på förberedelser och arbetet kring säkerhet.
Mångfald är något som präglar Åre kommun då många turister och kommuninvånare inte har svenska som
modersmål. Det innebär att kommunikationen kring risker och kriser i regionen behöver anpassas och göras lättförståelig för en bred publik, framförallt genom förebyggande arbete.
Klimatförändringar är ett aktuellt ämne såväl globalt, nationellt som regionalt att ta hänsyn till. Möjliga
konsekvenser av de klimatförändringar vi står inför som varmare temperatur och mer nederbörd, ökar risker
för bland annat översvämningar, skred och ras.

Rasmassedamm Fjällgården

2.2 Mål
Nationella mål i Sverige för den olycksförebyggande verksamheten är Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och
miljö. Detta ska göras med hänsyn till de lokala förhållandena och ge ett tillfredställande och likvärdigt
skydd mot olyckor4.
Arbetet med handlingsprogrammet skall ses som en process med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
förbättring i enlighet med kommunens arbete kring utvecklingsplanen. Kommunens olycksförebyggande

8

arbete tar utöver säkerhetsaspekten, hänsyn till såväl jämställdhet som miljö.
Miljöbalken (1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Åre kommun arbetar med att få en god hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön. Verksamheter
i Åre kommun ska följa miljöbalkens bestämmelser, störningar ska förebyggas genom medverkan vid planering av ny bebyggelse. Vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken, när det gäller verksamheter som påverkar
miljön och människors hälsa tillämpas miljöbalkens regler på ett sådant sätt som bäst förebygger risker för
störningar.
Livsmedelslagstiftningens uppdrag är att skydda konsumenten så att maten är säker och att ingen blir
lurad eller vilseledd. Miljöavdelningen arbetar med att minska sårbarheterna och spridning av sjukdomar
inom livsmedelsområdet genom regelbunden kontroll av dricksvatten och livsmedelsanläggningar.
Plan- och byggkontoret bedriver ett förebyggande arbete vad gäller säkerhet och trygghet. Enligt plan- och
bygglagens andra kapitel ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning och
erosion. Detta innebär att kommunen måste arbeta med dessa frågor i alla skeden av plan- och byggprocessen.
Översiktsplanen är kommunens ramverk för att visa sin framtida vilja kring hur den fysiska miljön ska
utvecklas, bevaras och användas. Översiktsplanen ska ange utgångspunkter och riktlinjer för lokalisering
och utformning av den byggda miljön till stöd för efterkommande detaljplaneläggning och bygglovgivning.
Vad gäller risk- och säkerhetsfrågor handlar detta främst om hur vi ska åstadkomma en säker samhällsbyggnad ur ett översiktligt perspektiv: hur kommunen ser på lokalisering av nya verksamheter och ny bebyggelse i förhållande till rekommenderade leder för farligt gods, farliga verksamheter, trafikfarliga miljöer och
områden med risker för ras, skred och slamströmmar.
I detaljplaneskedet reglerar kommunen på ett mer detaljerat vis hur mark och vatten ska användas och hur
bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vilka byggåtgärder som är tillåtna inom ett avgränsat planområde. När det är befogat på grund av risker för hälsa och säkerhet ställer kommunen i detaljplaneskedet
krav på utredningar av bland annat geoteknik, dagvatten, trafik och risker för olyckor med farligt gods. På
så vis kan bedömningar göras av hur bebyggelse och andra anläggningar bör lokaliseras och utformas för
att ska vara tillräckligt säkra.
Länsstyrelsen har i uppgift att samråda om och granska både översiktsplaner och detaljplaner så att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion. Bedömer Länsstyrelsen att en detaljplan inte uppfyller gällande krav
i dessa frågor kan detaljplanen överprövas efter antagandet.
I bygglovsskedet kontrolleras så att byggnader och tomter uppfyller de säkerhetskrav som finns i lagar, förordningar och olika regler. Detta gäller till exempel brandskydd, säkerhet kring motordriva anordningar som
hissar och skidliftar, personsäkerhet och taksäkerhet.

Mål före en eventuell händelse:
• Utbilda kommunens personal samt särskilda grupper i förebyggande syfte
• Bedriva informationskampanjer som riktar sig mot allmänheten
• Tillsyna som en del av det förebyggande arbetet
• Etablera kontaktnät med relevanta samarbetspartners
• Förstärka samverkan mellan fjällräddningen och räddningstjänsten
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•
•
•
•

Utveckla stab för inre ledning
Utveckla kommunens TIB funktion (tjänstgörande insatsledare)
Förebygga genom tidigare erfarenheter från utredningsarbetet efter en olycka.
Uppfylla effektmål 2013-2017 (se nedan):

- "Räddningstjänsten skall kontrollera efterlevnaden av samhällets krav på skäligt brandskydd genom att till
100% genomföra tillsynsplanen. Detta innebär ca 70 tillsyner per år."
- ”Larmhanteringstider skall i medeltal understiga 120 sekunder för huvudlarm och 60 sekunder för larm.
Anspänningstiden skall i 100% av uttryckningarna ske på max 7 minuter varav vi strävar efter att i 75% av
utryckningarna understiga 5 minuter. Detta är mätbart genom statistik i Core.”
- ”Genom utbildning i säkerhetsfrågor ska riskmedvetenheten och handlingsberedskapen hos Åre kommuns medarbetare (totalt ca 1025 st) öka i förhållande till 2012. Delmål 2013: 25% (256 st)av alla medarbetare ska utbildas. Delmål 2014: ytterligare 25% ska utbildas och lika ska ske kommande två år.”
Genom att vi har mätbara mål och är noggranna att dokumentera och föra statistik över vår verksamhet kan
vi följa upp och utvärdera vårt arbete. Ansvaret för detta ligger främst på Räddningschefen.
Mål under en olycka/händelse:
• Begränsa konsekvenser på liv, egendom och miljö om en olycka inträffar

•
•

Effektiv räddningsinsats som påbörjas inom godtagbar tid (se utryckningstider under ”Arbetssätt”)
Samverka genom att använda ett redan etablerat kontaktnät

Mål efter en olycka/händelse:

•
•
•
•

Undersöka*
Utreda*
Utvärdera*
Implementera*

* Dessa punkter utvecklas under 2.3 Arbetssätt
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2.3 Arbetssätt
Hur vi arbetar före en eventuell händelse:
Räddningstjänsten står till största delen för kommunens olycksförebyggande arbete, där fokus ligger på
ett förhindra uppkomsten av och att minimera konsekvenserna vid en brand. Räddningstjänstens förebyggande arbete innefattar även följande områden:

•

Fysisk planering och nybyggnation
Räddningstjänsten fungerar som en remissinstans och stödfunktion för kommunens plan- och
byggavdelning.

•

Utbildning
En säkerhetsutbildare har anställts på 50 % för att täcka ett utbildningsbehov.
Inom arbetsuppgifterna ryms:
		-att utbilda samtlig personal i Åre kommun i första hjälpen/ HLR med hjärtstartare, kris,
		
säkerhet, hot & våld samt brandskydd
		- att driva projektet ZamZynZ vilket är ett arbetssätt vars syfte är att förebygga bränder. Detta
			 genomförs som riktad utbildning i den kommunala grundskolan mot årskurs 2, 5 samt 8 på årlig
			 basis under ledorden ”Nolltolerans mot brand i skolan!”
		- att informera särskilda grupper (barn, ungdomar, SFI-studerande, särskilda boenden) inom
		 olycksförebyggande arbete

•
•

Tillsyn
Vi har 362 st tillsynsobjekt och i dagsläget kan fem av våra anställda utföra tillsyner. Behovet av tillsynsförrättare motsvarar en heltidstjänst på årsbasis. Kompetensen som vi vill att tillsynsförrättaren har är
lägst kursen "Tillsyn B". Inom kommunen utför räddningstjänsten brandtillsyn av byggnader eller anläggningar som är registrerade som tillsynsobjekt. Detta innefattar objekt där det finns skäl för kommunen att
kontrollera att det sker brandskyddsarbete. Inom tillsynsarbetet ingår tillsyn av brandfarlig vara enligt Lag
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn sker även av anläggningar som blivit klassade som
farliga av länsstyrelsen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §. I Åre kommun omfattas
Håckrenmagasinet av denna lag.

•

Övningar
Övningar genomförs regelbundet som en del av det förebyggande arbetet.
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•
•

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs i enlighet med
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunen får tillåta att fastighetsägare själva, efter genomförd utbildning, får utföra eller låta annan behörig person utföra sotning på den egna fastigheten.

•

Åre kommun har slutit avtal med enskild entreprenör om att utföra rengöring och brandskyddskontroll
för kommunens räkning. Den personal som genomför detta ska ha utbildningen Skorstensfejartekniker. I dess arbetsuppgifter ingår även besiktning av nyinstallationer, nybyggnationer samt imkanaler i
restauranger och storkök. En ömsesidig målsättning är ett ökat samarbete och fler utförda kontroller
per år så att det förebyggande skyddet mot eldstadsrelaterade bränder ökar.
Eldningsförbud kan vid delegation från samhällsbyggnadsnämnden utfärdas av tjänsteman från räddningstjänsten om det anses nödvändigt för att minimera riskerna för eldhärjning beroende av väderlag.

•

Hur vi arbetar under en olycka/händelse:
Funktionen ”FIP” (Första insats person) är aktuell i Järpen och Åre. Det innebär att befälet som har ordinarie
beredskap, alternativt en erfaren brandman, ensam åker ut direkt till olycksplatsen i egen räddningsbil.
FIP-bilen är utrustad med bla släckgranat, värmekamera och hjärtstartare vilket kan göra stor skillnad vid
tidig insats. Räddningsarbetet kan påbörjas innan övrig utryckningsstyrka anlänt till olycksplatsen och det
kan även innebära att den som är först på plats kan avhjälpa den utryckningsstyrka som är på väg med
framkomlighet och dylikt. Samtliga stationer inkl värnet i kall utrustas med släckgranater. I övrigt gäller som
nedan:

•

Utryckning inom 7 minuter gäller de stationer som är utrustade med ”Fip”-funktionen (Åre och Järpen).
7 minuter gäller här eftersom Fip- bilen har utryckning inom 90 sekunder och anländer först till platsen.
Utryckning inom 5 minuter gäller de stationer utan ”Fip”- funktionen (Hallen och Storlien)

•

Samverkan med andra aktörer i arbetet under en olycka. Det kan handla om samarbete med andra
räddningstjänstförbund, utkörning av sjuktransport i terräng, Norge, Skistar, Reaxcer, fjällräddningen
med flera.

•

Rakel används sedan våren 2012, vilket är ett digitalt kommunikations- och larmmottagningssystem.
Systemet underlättar samverkan mellan SOS Alarm, polis, ambulans och räddningstjänst i en utryckningssituation. Rakel har införts i hela landet och uppdaterar kommunikationsförutsättningarna mot
tidigare system.

•

Vid extraordinära händelser eller svåra samhällsstörningar finns en utarbetad plan för ledning och
arbete inom kommunen. Dokumentet innehåller planer för arbetsordning, besluts- och delegationsregler. Även riktlinjer för krisledningsnämndens samt krisledningsgruppens uppgifter ingår i dokumentet.

•

IVPA- larm (I väntan på ambulans) innebär att räddningstjänsten kan larmas ut om det tar minst 15
minuter innan ambulansen är framme på platsen. Detta är ett komplement till ambulansen och utförs
på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Statistiken visar på en ökning av IVPA- larm.
IVPA-larm i Åre kommun 2010-2015
IVPA-larm
Åre
Järpen
Storlien
Hallen
Totalt

2010 2011 2012 2013 2014
28
32
38
28
49
18
31
32
25
30
15
12
17
17
22
36
23
34
31
29
97
98 121 101 130
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2015
28
30
11
25
94

Hur vi arbetar efter en olycka/händelse:

•

Undersöka. Varje olycka som har lett till en räddningsinsats ska enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, i rimlig utsträckning undersökas. Det som studeras är orsaken till olyckan, olycksförloppet och
räddningsinsatsen.

•

Utreda. Inträffade händelser utreds och läggs till grund för fortsatt förebyggande arbete. Efter varje
räddningsinsats så skrivs en insatsrapport av räddningsledaren vilket klassas som en Nivå 1- utredning. Vid olyckor som lett till skador och mer omfattande konsekvenser så skrivs även en olycksutredningsrapport, en så kallad Nivå 2- utredning. Vid alla större dödsolyckor, alla storskador samt alla
händelser med betydande miljöskada så skrivs även en Nivå 3-utredning. Detta kan även vara aktuellt
vid olyckor som av någon särskild anledning drar stort medialt intresse

•

Utvärdera. Regelbunden uppföljning av hur arbetet fungerar samt resultat sker i samverkan med övriga
inblandade aktörer.

•

Implementera. Vid behov förändra rutiner, arbeta aktivt med erfarenhetsutbyte efter en olycka/händelse.

•

Efter en större räddningsinsats så samlas insatsgruppen för att prata igenom händelsen. Detta för att
gruppen ska ges möjlighet att tillsammans ventilera och gå igenom händelsen, vilket kan förebygga
psykologiskt negativa följder. Om detta inte är tillräckligt så finns även möjlighet att genomföra debriefing då samtal i gruppen sker tillsammans med en för ändamålet utbildad person.

•

POSOM är en stödgrupp med bred kompetens för arbete med psykosocialt omhändertagande inom
kommunen. POSOM- gruppen består av personer från Svenska kyrkan, Polisen, Primärvården, Räddningstjänsten, Skistar samt kommunens olika verksamheter. Syftet är att stötta de drabbade, deras
anhöriga och andra oroliga vid en allvarlig händelse eller katastrof. POSOM- gruppen kan larmas ut av
polis eller räddningstjänst via SOS Alarm.

2.4 Organisation
Åre kommuns räddningstjänst har räddningsstyrkor i Järpen, Åre, Hallen och Storlien. Det finns dessutom
ett räddningsvärn i Kall. All utryckande personal består av arvodesanställda brandmän och befäl. Ledningen består av fem heltidsanställda placerade i Järpen och Åre; Räddningschef (J), operativt ansvarig (J),
förebyggande ansvarig (Å/J), brandinspektör/assistent (Å/J) och brandinspektör/säkerhetsutbildare (Å/J).
Dessa är även insatsledare.

13

Jämställdhet och mångfald
Åre kommun är i likhet med övriga Jämtland en glesbygdsregion. I syfte att föra fram kommunen i positiv
utveckling och på så sätt berika bygden behövs en större inflyttning. Åre kommun har en ambition att arbeta för jämställdhet och mångfald. En förhoppning är att detta ska återspeglas inom samtliga kommunala
verksamheter.
Ansvar
Den enskilde medborgaren har det yttersta ansvaret för sitt liv och sin egendom, samt att inte förorsaka
olyckor. När detta brister är det samhällets ansvar att:

•
•

I möjligaste mån förebygga olyckor och andra oönskade händelser.
Att ha beredskap att kunna hantera om oönskade händelser ändå skulle inträffa.

Ledning
Räddningsledare. Vid en räddningsinsats skall det enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 16
§ finnas en räddningsledare. Vid de flesta insatser är det ett av de arvodesanställda befälen (styrkeledare)
som fungerar som räddningsledare. Om behovet av ledning skulle vara större finns det en så kallad insatsledare att tillgå. Detta är ett befäl som arbetar heltid vid räddningstjänsten inom Åre kommun.
Medlyssning. Vid en händelse som involverar trafikolycka, drunkningstillbud eller brand så går parallellt
med att inringaren som larmar SOS- alarm ett samtal till insatsledare i det aktuella området. Insatsledaren
hör det pågående larmsamtalet och har under tiden möjlighet att tala direkt med larmoperatören. Detta
möjliggör att insatsledaren kan hjälpa operatören att avgöra vilka styrkor som skall skickas till platsen.
Inre ledningsnivåer

Nivå Grön

Normal insats.

•
•
•

Okomplicerad insats med normal bemanning
Insatsledare (IL) ansluter till Rakel men åker ej på larmet.
IL kontaktas om olycksbilden förändras från statisk till dynamisk.

Nivå Gul

Komplicerad insats som beräknas som statisk.

•
•

Insats med flera styrkor som beräknas vara tidskrävande men statisk.
IL åker till olycksplatsen och tar vid behov över som RL.

Nivå Röd

Komplicerad insats som beräknas som dynamisk.

•
•
•
•
•
•

Insats med flera styrkor och ledningsnivåer på olycksplatsen. (Räddningsledare, sektorchefer, skadeplatschefer)
Ledningsplats med polisinsatschef (PIC), sjukvårdsledare (SVL) och räddningsledare (RL)
Eventuellt samarbete med andra organisationer (till exempel fjällräddning, militär med mera )
Bakre ledningsstöd från inkallad IL.
Kommunledning informerad.
Posomgruppen informerad, eventuellt aktiverad.

Nivå Svart

Extra ordinära händelser.

•
•
•
•
•
•
•
•

Insats med flera styrkor och ledningsnivåer på olycksplatsen.
( Räddningsledare, sektorchefer, skadeplatschefer )
Ledningsplats med PIC, sjukvårdsledare (SVL) och RL
Samarbete med andra organtisationer ( till exempel Fjällräddning, militär med mera )
Alla resurser i organisationen aktiverade.
Stabsfunktion upprättas av räddningschef.
Kommunens ledningsgrupp inkallade.
Posomgruppen aktiverade.
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Räddningsstyrkornas förmågor
Räddningstjänsten Åre har resurser att med egen förmåga hantera vanligt förekommande händelser. Vid
större olyckor och händelser har organisationen förmåga att hantera dessa genom samverkan mellan flera
stationer inom kommunen. Samarbete sker även med angränsande kommuner samt genom gränsöverskridande samverkansavtal med närliggande stationer i Norge. Nedan visas exempel på förmågor vid större
olyckor och händelser:
Tvåstationslarm aktiveras vid större händelser och gäller kommunens samtliga stationer. Det innebär att
dessa stationer erhåller hjälp från närliggande stationer.
Stort larm innebär att samtlig personal på respektive station larmas ut vid en större händelse, även de som
för tillfället inte är i beredskap. På de mindre stationerna Hallen och Storlien så aktiveras alltid stort larm
förutom vid händelse av; brand ej i byggnad, IVPA- larm samt automatlarm.
Rökdykarinsats vid brand kan krävas för alla objekt inom Åre kommun, dock med varierande insatstider.
Järpen och Åres räddningsstyrkor har den beredskap i första styrkan som krävs för uppgiften. Ofta leder
dock rökdykarinsatser till större utalarmering (tvåstationslarm eller stort larm).
Länsresurser. Uttalade länsresurser är i dagsläget specialutrustning för tung räddning placerad i Östersund
samt oljesaneringsutrustning där bland annat Järpen har en uppsättning. Vid större skogsbrand så finns
det en särskild modul som MSB har placerad i Östersund. Inträffar kemolyckor så kan samtliga stationer
genomföra livräddande åtgärder utöver det sker samverkan med samhällets övriga aktörer.
Naturolyckor som översvämningar, jordskred, ras, dammbrott. (Personella och materiella resurser ställs till
polisens förfogande i mån av tillgång och möjlighet, vid exempelvis lavinolycka). Idag finns en organisation
uppbyggd som aktiveras vid händelse av ras eller skred, som räddningstjänsten står som ansvarig för och
aktiverar vid behov. Se exempel på det i bildbeskrivning nedan:
Exempel: samverkansorganisation ”ras och skred”
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
AKTIVERAR ORGANISATION ”RAS &
SKRED”
SOS ALARM
AKTIVERAR ORGANISATION ”RAS &
SKRED”

SKISTAR

STARTAR UPP SIN
ORGANISATION

POLISEN

STARTAR UPP SIN
ORGANISATION

BESLUTSFATTARE SAMLING
ÅRE BRANDSTATION
(OM INTE ANNAT SÄGS)

15

TEKNISKA

ÅRE KOMMUNS KRISORGANISATION

STARTAR UPP SIN
ORGANISATION

STARTAR UPP SIN
ORGANISATION

KRISORGANISATION SAMLING
JÄRPEN BRANDSTATION
(OM INTE ANNAT SÄGS)

Fjällräddning är statlig räddningstjänst och
åter-finns under den lokala Polismyndighetens
ansvar.
Fjällräddning påbörjas när en olycka skett eller
befaras ske inom ett fjällområde. I Jämtlands
län finns 10 enheter med totalt 165 fjällräddare.
Dessutom finns det tre nationella grupper, varav två alpina och en grotträddningsgrupp.
I Åre kommun finns det 80 st fjällräddare.
Samtliga är arvodesanställda ortsbor med god
lokalkännedom. Fjällräddningen har ca 120
larm årligen i Jämtlands län. Olyckor och efterforskning är de vanligaste orsaken till larm. De flesta av
dessa larm sker i Åre kommun.
Projekt sambruk pågår 2014-2016 i Jämtland och syftar till att etablera samutnyttjande av resurser mellan
statlig och kommunal räddningstjänst för att öka tryggheten för boende och besökande i vårt län. Projektet
har avsevärt ökat vår förmåga att agera i bland annat strömmande vatten, fjällnära miljöer samt i alpina
miljöer.
Utreda möjligheten till samverkan med Region Gotlands räddningstjänst.
VMA - Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära
händelser. Kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas VMA- larmet. I Åre kommun hörs larmet i Järpen.
MSB utreder möjligheterna till ett moderniserat VMA då man kan nyttja dagens teknik bättre och få ut meddelanden i allmänhetens mobiltelefoner.
Från och med 2015 kan SOS alarm skicka ut SMS till adressregistrerade mobiltelefoner samt talmeddelande till fasta telefoner registrerade på en adress inom ett olycksdrabbat område. Önskvärt är möjligheten att kunna skicka varning till samtliga mobiltelefoner som befinner sig i området. Detta är idag inte
möjligt, men ansökan om lagändring har lämnats in för detta.

VMA- signalen består av 7 sekunder långa tonstötar följt av 14
sekunders tystnad under minst 2 minuter. När faran är över så
kommer en sammanhängande 30 sekunder lång signal.
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Åre kommuns räddningstjänst
I Åre kommun bor och vistas mest folk i tätorterna Åre och Järpen därav är styrkorna störst där. (1+4). Med
anledning av att bykärnan förtätas i Åre, flera stora projekt är på gång och antalet höga byggnader blir allt
fler, så ser vi ett tydligt behov av att förstärka befintlig styrka till 1+5. Då kan insats med samtidig rökdykning
och räddning med höjdfordon genomföras redan i inledningsskedet av en insats. Vi har gjort en förstudie
över samlingslokaler med mer än 150 personer där en eventuell brand skulle kunna föranleda stora förluster avseende liv, hälsa och egendom. Tillsyner kommer även att ske kvällstid i samverkan med polisen
mot just nattklubbar,hotell och barer. Kommunens största industri "Nordlock" ligger i Mattmarregionen och
därefter finns Industrierna främst i Järpen. Åre har ett höjdfordon då det finns flest höga bostads- och hotellbyggnader där. Utöver standardutrustning så har vi tillgång till skotrar, fyrhjulingar och bandvagnar då
fjällterrängen kräver det. Dessa har kommit till nytta bland annat i lavinolyckor. Samtliga stationer har även
utrustats med räddningsbåtar och släckgranater.
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3 Kommunens krishantering
3.1 Riskbild
Samhällsviktig verksamhet. Inom kommunen återfinns en mängd verksamheter som klassas som samhällsviktiga. Vid allvarliga störningar i dessa verksamheter kan följderna bli stora. Detta rör sig om verksamheter som utgör en viktig funktion i samhället och bidrar till att det fungerar optimalt. Inom ramen för
samhällsviktig verksamhet innefattas sådan som har betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet samt samhällets grundläggande värden. Exempel på sådana verksamheter är: Vattenförsörjning, avlopp, sjukhus, vägar, elektricitet m.fl.
Komplexitet. Dagens moderna samhälle är komplext och ofta hänger funktioner ihop på sådana sätt att för
att de själva skall fungera även är beroende av att andra funktioner i kedjan fungerar.

3.2 Mål
Förmågor. Kommunens krishanteringsarbete handlar om att på ett strategiskt sätt identifiera samhällsviktig verksamhet samt dess kritiska beroenden, att analysera riskerna kring dessa för att kunna bygga upp en
organisation som har förmågan att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar.
Förberedelse. Kommunen skall vara väl rustad i förebyggande syfte att kunna hantera en krissituation.
Motståndskraft. Kommunen skall ha en motståndskraft vid händelse av en krissituation.
Återhämtning. Kommunen skall ha en förmåga att återhämta sig efter en krissituation.
Tre grundprinciper inom det nationella krishanteringssystemet skall eftersträvas:
- Ansvarsprincipen, ”den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, skall ha
		 motsvarande ansvar under kris och krigssituationer”
- Likhetsprincipen, ”en verksamhets organisation och lokalisering skall så långt det är möjligt vara
		 densamma såväl under fredstida förhållanden som under kris eller krig”
- Närhetsprincipen, ”en kris skall hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och
		ansvariga”
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3.3 Arbetssätt
Kommunal säkerhetsutbildning bedrivs med målsättning att samtliga anställda inom kommunal verksamhet skall ges förutsättningar att aktivt kunna delta i arbetet kring trygghet och säkerhet. Utbildningsinsatsen
innefattar: Brandskydd, första hjälpen, HLR med hjärtstartare, kris och säkerhet, hot och våld.
Risk- och sårbarhetsanalyser är kommunen skyldig att genomföra enligt lag om kommuners och Region
Jämtland Härjedalen åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Arbetsgrupper
Åre kommun deltar i följande arbets- och samverkansgrupper för krishantering i Jämtlands län:
Kriskommunikatörsnätverket
Gruppen arbetar med informationssamordning före, under och efter en kris.. Nätverket träffas normalt en
till två gånger per år. Kommunikatörer från alla representanter som deltar i regionala krishanteringsrådet
inbjuds. Länsstyrelsen är sammankallande. Samverkan och samordning under en kris beskrivs närmare i
den länsgemensamma kriskommunikationsplanen för samverkan kring kriskommunikation.
RAKEL-gruppen
Gruppen arbetar med att samordna och utveckla användandet av RAKEL i länet. I gruppen finns representation från polis, räddningstjänst, region, Länsstyrelsen, SOS Alarm och Swedavia. Andra aktörer som
använder rakelsystemet kan adjungeras. Polisen är sammankallande i gruppen, som träffas regelbundet.
RSF – Regional Samordningsfunktion Farliga ämnen
Gruppen hanterar frågor inom CBRNE området (händelser med kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära
och explosiva ämnen). Länsstyrelsen är sammankallande och leder gruppen. Gruppen har representanter
från regionen, polisen, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd och kemkoordinatorer från Myndigheten för
Samhällskydd och Beredskap. Adjungerade, som exempelvis smittskydd eller länsveterinär, kallas vid behov. Gruppen träffas tre till fyra gånger per år.
Säksam Z
Gruppen arbetar med att stärka länets krishanteringsförmåga. Gruppens arbete ska hjälpa kommunerna/
regionen att i sin egen organisation och tillsammans motstå och hantera allvarliga störningar i samhällsviktig verksamhet. Deltagare är samtliga kommuner och regionen, med roterande ordförandeskap. Säksam Z
träffas regelbundet.
Övnings- och utbildningsgrupp
Gruppen planerar och genomför gemensamma utbildningar och övningar, som exempelvis Regional Samverkanskurs (RSK), inom länet. I gruppen finns 6 representation från polis, räddningstjänst, region, kommun, SOS Alarm och försvarsmakten. Länsstyrelsen är sammankallande.

Samverkansgrupper
Utöver arbetsgrupperna finns representation i ett antal samverkansgrupper. Dessa grupper består ofta av
aktörer från flera län eller länder.
Gränsräddningsråd
Gränsräddningsrådet är ett nätverk mellan resurspersoner som arbetar med räddningstjänst, hälsoberedskap och generell samhällsberedskap på kommunal och regional nivå i Jämtlands län, Sör-Tröndelag och
Nord-Tröndelags fylken. Syftet är att skapa en gränslös samverkan mellan länderna vid olyckor och andra
kriser. Ordförandeskapet roterar och rådet träffas en gång per år.
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ETG - emergency training group
ETG är en samverkansgrupp som arbetar med frågor gällande räddningsinstruktioner för flygplatsen. Deltagare är flygplatsanknutna organisationer inklusive flygräddningstjänst (sammankallande), kommunal räddningstjänst, Regionen, Polisen, Länsstyrelsen och SOS Alarm. En plan finns framtagen för räddningsinsatser
vid Åre Östersund Airport och den uppdateras regelbundet. Gruppen planerar och genomför också utbildningar och övningar.
Älvgruppen
Älvgruppen för Ljungan och Indalsälven leds av Länsstyrelsen och utgörs av representanter för kommuner,
Vattenregleringsföretagen, dammägare, trafikverket, försvarsmakten, polis, SOS Alarm och räddningstjänst.
Syftet är att genom återkommande möten bygga upp och bibehålla kunskap om hur vattendragen beter
sig vid höga flöden samt att bygga upp gemensam planering för översvämningar och dammbrott. Några av
organisationerna i länet ingår även i älvgrupper organiserade av andra länsstyrelser.

Regelbundna samverkansmöten i Jämtlands län
Varje vecka har krisaktörerna i länet ett regionalt samverkansmöte via telefonkonferens eller andra kommunikationsmedel där de får en samlad lägesbild för hur föregående vecka sett ut och vad som är planerat
veckan som kommer.
Vid detta möte kan man också ta upp hur samverkan har fungerat vid olika händelser och om det finns
förbättringsområden. Länsstyrelsens TiB, tjänsteman i beredskap, leder mötet enligt fastställd agenda och
dokumenterar i WIS.
Deltagare är räddningstjänsterna (Åre och Jämtland), Polisen, Ambulansen, regionens TiB, 1177/Vårdguiden, SOS Alarm, Försvarsmakten, Trafikverket och alla kommuner i Jämtlands län. Detta möte kan ses som
en övning inför en samhällsstörning. På så sätt är alla aktörer förberedda och införstådda med gällande
rutiner.

3.4 Organisation
Vid händelser som avviker från det normala, orsakar allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig
störning och kräver skyndsamma och samordnade insatser av kommunens resurser så kan kommunens
krisledningsorganisation sammankallas.
Krisledningsgruppen består av: kommunchef, räddningschef, socialchef, barn- och utbildningschef, samhällsbyggnadschef, kanslichef samt säkerhetssamordnare.
Aktivering av krisledningsgruppen kan ske från: Kommunchef eller dess ersättare, räddningschef eller dess
ersättare, räddningstjänstens insatsledare eller säkerhetssamordnare.
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4 Säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddet är reglerat i lag5 och omfattar skydd av uppgifter eller verksamhet som har betydelse för
rikets säkerhet. Med begreppet säkerhetsskydd avses: skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som
kan hota rikets säkerhet; skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet;
skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om
brotten inte hotar rikets säkerhet.

4.1 Riskbild
Samhällets hotbild förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både i Sverige och utomlands.
Det har blivit mer avancerade, komplexa, svårförutsägbara och globala hot. Den politiskt motiverade brottsligheten har ökat och inom IT-området kan en allt större sårbarhet ses.

4.2 Mål
Åre kommuns mål är ett förbättrat arbete med skydd av följande saker:

•
•
•
•
•
•

Skydd av anläggningar (serverrum, telefonväxlar, arkiv, vattenverk, vattentorn, el- och VA-försörjning)
Informationssäkerhet (klassning av handlingar, granskning vid utlämning, data/IT säkerhet)
Säkerhetsprövning, personalutredningar, registerkontroll (nyckelbefattningar)
Utbildning av personal i frågor om säkerhetsskydd samt kontroll av detta
Beredskapsplaner
Översiktliga riskanalyser

Det ska finnas ett säkerhetsskydd i verksamheten som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

Säkerhetsskyddet ska förebygga:

•

att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till sådan information eller där verksamhet
bedrivs som har betydelse för rikets säkerhet (tillträdesbegränsning).

5. Säkerhetsskyddslagen SFS (1996:627)
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•
•

att säkerhetskänslig information, som avser rikets säkerhet röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet).
att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för
rikets säkerhet (säkerhetsprövning).

Säkerhetsskyddet ska utformas:

•
•
•

med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar.
så att behovet av skydd vid automatisk informationsbehandling särskilt beaktas.
så att tillträdesbegräsningar utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än
nödvändigt.

För att uppnå engagemang, delaktighet, effektivitet och så att arbetet på ett enkelt sätt kan följas upp och
utvärderas utformas verksamhetsplaner inom området.

4.3 Arbetssätt
Åre kommun skulle vilja arbeta med att fortlöpande upprätta säkerhetsskyddsanalyser med avseende på
att försöka utröna vilka delar av verksamheten som särskilt behöver skyddas från att riskera utsättas för
obehörigt intrång, sabotage, spioneri, terrorism och dylikt.
Vid detta arbete skulle en aktiv kontakt med bland annat polisen ske. Man kan tänka sig att detta arbete
skulle samordnas av en säkerhetsskyddschef. Utifrån gjord analys ska sedan lämpliga åtgärder vidtas för
att söka hindra att verksamheten drabbas av sådana angrepp.

4.4 Organisation
I Åre kommun finns idag ingen säkerhetsskyddschef. Detta är under pågående uppbyggnad.
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5 Trafiksäkerhetsarbete
Trafiksäkerhetsarbetet i Åre kommun följer tankarna i Nollvisionen6 som beslutades av Sveriges riksdag
1997. Nollvisionens syfte är att minska antalet döda och skadade i trafiken så att ingen ska behöva dö eller
allvarligt skadas i trafiken. I samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Åre och Åre kommun
finns också fokusområdet Trygg trafik.

5.1 Riskbild
Hårt trafikerade vägar. Periodvis är det mycket trafik på kommunens vägar, framförallt när turistnäringen
har högsäsong. Detta medför risker med fler trafikolyckor under dessa perioder.
Hastighet. Ett fordons hastighet har mycket stor betydelse för hur svårt människor skadas i en trafikolycka.
Under vissa tider på året, främst under vinterhalvåret är trafikintensiteten stor på ett flertal av vägarna inom
Åre kommun. Många gästande trafikanter kan vara ovana vinterväglag, vilket ses som en ökad risk.
Gång- och cykelvägar. Bristen på gång- och cykelvägar som är separerade från motorfordonstrafik, medför
att oskyddade trafikanter inte kan förflytta sig på ett säkert sätt. I en glesbygdskommun blir pendling till
arbete och skola nödvändig, vilket medför att många barn- och ungdomar vistas i våra trafikmiljöer. Inom
Trafikverkets ansvarsområde är risken för trafikolyckor störst på vägar med stora trafikmängder och höga
hastigheter, framförallt E 14. Polisens och kommunens samverkan för trafiksituationen baseras på incidenter med buskörning både med bil och skoter samt de trafikproblem som oväder och stora evenemang kan
orsaka. Förekomsten av rattonykterhet kräver också bra samverkan.

5.2 Mål
Nollvision. Kommunens mål är desamma som Nollvisionen6 att ingen ska skadas eller omkomma i trafiken.
Trafikanterna ska vara kunniga, synliga och en ökande andel ska åka kollektivt.
Trafikmiljö. Kommunen vill tillsammans med Trafikverket skapa en säkrare trafikmiljö för de oskyddade
trafikanterna genom att säkerställa goda trafiklösningar i planeringsarbetet för nya och befintliga områden.
I det gemensamma arbetet med Lokalpolisområde Åre är det övergripande målet att öka tryggheten i trafiken på vägar och fjäll. Delmålen är att minska buskörning på vägar och fjäll, trygg trafik vid oväder och stora
evenemang samt minska antalet alkohol- och narkotikapåverkade förare i trafiken.
6. Regeringens proposition (2003/04:160)
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5.3 Arbetssätt
Åre kommun utför trafikmätningar, där hastigheter och trafikmängder räknas för att få underlag för eventuella trafiksäkerhetsåtgärder på de kommunala vägarna. Kommunen försöker ha ett bra underhåll av kommunala vägar, framförallt bra snöröjning och sandning under vinterhalvåret. Inom de närmaste åren kommer en hastighetsöversyn att genomföras inom de fem tättbebyggda områdena: Duved, Åre, Undersåker,
Järpen och Mörsil i samråd med Trafikverket.
Nya gång- och cykelvägar. Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket med att planera nya gång- och
cykelvägar. På de statliga vägarna är det i huvudsak Trafikverket som ansvarar för trafiksäkerheten.
Barnens trafikkalender. Inom skolorna i kommunen används bl. a. Barnens trafikkalender som underlag i
trafikinformationen. Eleverna får även information i "bussvett" då många elever åker buss till och från skolan. Alla i kommunen folkbokförda ungdomar (6-19 år) har ett ungdomskort med fritt åkande i kollektivtrafiken hela året. De får också ett reflexband för att de ska synas bra under den mörka tiden.
”Pendlarparkeringar”. Tillsammans med Länstrafiken arbetar kommunen med att få till en bra frekvent
kollektivtrafik, framförallt centrala stråket, sträckan Mörsil - Duved. Kommunen har ordnat "pendlarparkeringar" i Järpen, och arbetar tillsammans med olika intressenter för att utöka detta till fler orter i kommunen.
Trafikförebyggande arbete enligt samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun genomför följande insatser: Information till skolorna och motorintresserade ungdomar om lag och rätt gällande trafik
och fordon.
I den årligt återkommande utbildningen ansvarsfull alkoholservering till restaurangpersonal, går man tydligt
igenom lagstiftning kring överservering av alkohol och hur man som personal är skyldig att agera vid misstanke om att en alkoholpåverkad gäst planerar att köra bil eller annat fordon.
Inför och efter varje vintersäsong genomförs också möten i samverkan mellan polis, kommun och taxiföretagare för att ha god förberedelse inför större event och oväder.
SMADIT (samverkan mot droger i trafiken) är en utvärderad metod för snabba insatser för alkoholpåverkade
förare i samarbete mellan polis, kommun, IFO (Individ- och familjeomsorgen) och primärvården. I Åre kommun pågår ett utvecklingsarbete att utveckla metoden genom utökat samarbete med primärvården.

5.4 Organisation
Trafiksäkerhetsarbetet sker inom Tekniska kontoret, som är väghållare, när det gäller kommunens vägar
samt i Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, där trafiknämnden ingår. Trafiknämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter såsom hastighetsbegränsningar, parkeringar och andra trafikregler. I planarbetet säkerställs
goda trafiklösningar för att främja trafiksäkerheten. Åre kommun har en trafikgrupp med representanter
från Tekniska, skolskjutsar, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, kollektivtrafiken samt Plankontoret.
Brottsförebyggande rådet är ansvarig för samverkansöverenskommelsen mellan polischef lokalpolisområde Åre och Åre kommun. Möten i BRÅ genomförs två gånger per år, deltagare är kommunens nämndordföranden, kommunstyrelsens ordinarie och vice ordförande och tjänstemän från socialkontoret, barn- och
utbildningskontoret samt kultur och fritidskontoret.
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”Var och en har rätt till liv,
frihet och personlig säkerhet”
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 3.
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6 Kommunalt brottsförebyggande arbete
”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 3.
Brottsförebyggande rådet är ansvarig för samverkansöverenskommelsen mellan polischef lokalpolisområde Åre och Åre kommun. Möten i BRÅ genomförs två gånger per år, deltagare är kommunens nämndordföranden, kommunstyrelsens ordinarie och vice ordförande och tjänstemän från socialkontoret, barn- och
utbildningskontoret samt kultur och fritidskontoret.
(http://are.se/omsorghjalp/drog-ochbrottsforebyggande/tryggiare/18-omsorg-hjalp/1563-drog-och-brottsforebyggande-arbete)

6.1 Riskbild
Ett brott är en handling som är straffbar enligt lag. Under 2014 så anmäldes i Sverige 1,44 miljoner brott,
vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De kategorier av anmälda brott som ökade mest i
antal var brott mot person och skadegörelsebrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda
brott mellan 2014 och 2013 var datorbedrägeri, skadegörelse, cykelstöld, klotter mot kollektivtrafik samt
ofredande mot kvinna 18 år eller äldre.

*(www.bra.se)

Diagrammet ovan visar den totala mängden anmälda brott i Sverige mellan 1975 – 2014. (jobbar på få fram
nytt diagram) Dock kan den polisanmälda brottsligheten och verklighetens brottslighet se olika ut, vilket gör
det svårt att bedöma brottsutvecklingen då vissa typer av brott inte polisanmäls och därför inte kan bidra
till ett statistiskt underlag.
Vanligast förekommande brottstyper:
• Den vanligaste brottstypen i Sverige är stöldbrott, såsom stöld ur bil, bilstöld och inbrott.
• Den näst vanligaste är brott mot person; misshandel, olaga hot och sexualbrott.
• Den tredje största brottstypen är skadegörelse, exempelvis klotter*.
*www.brottsrummet.se
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Lokal riskbild
En kartläggning har gjorts där de mest aktuella drog- och brottsförebyggande områdena har definierats.
Kartläggningen bygger på polisens statistik, kommunens drogvaneundersökning, skolhälsovårdens hälsosamtal, brukarenkät och CAN:s länsrapport (Centralorganisationen för Alkohol- och Narkotikaupplysning),
medborgarundersökning, information som regelbundet inhämtas i möten med polis, socialtjänst, hälsocentralerna, kyrkan, integration, barn och elevhälsan, elevhemmen, skola och fritid, rapporter från Max restaurang och ordningsvakter samt information som regelbundet inhämtas i Förebyggande forum.
Denna kartläggning utgör ett viktigt underlag för att identifiera vart de förebyggande resurserna skall riktas.
Diagrammet nedan visar antalet anmälda brott i Åre kommun mellan 1998 – 2014.

Totalt anmälda brott Åre kommun 2000-2014
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(www.bra.se)

Förändringar i riskbilden
Samhället befinner sig i ständig förändring vilket även medför förändringar över tid gällande vilka typer av
brott som begås. Exempel på förändringar och trender i samhället som påverkar riskbilden är; samhälleliga
värderingar, globalisering, individualisering och digitalisering. Kartläggningar och uppföljningar som görs i
samband med det drog- brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen visar att de mest behovskrävande fokusområdena för oss är Centrala Åre by, Ungdomar och narkotika och Trygg trafik. Uppföljningarna
visar också att våldsbrotten i kommunen och särskilt på Åre torg har minskat de senaste åren.
Ett nationellt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism har satts igång under 2015 för att motverka radikalisering av extremistiska grupperingar. En lokal och regional handlingsplan kommer att tas fram
under 2016.
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6.2 Mål
Utgångspunkten för målen är den gemensamma överenskommelsen mellan Åre kommun och Lokalpolisområde Åre. Alla insatser ska ha mätbara mål och resultaten ska utvärderas i Brottsförebyggande rådet i
samband med planeringen av påföljande års samverkansöverenskommelse. Målen i det drog- och brottsförebyggande arbetet är:

•
•
•
•

minska antalet våldsbrott i centrala Åre By jämfört med föregående år
minska antalet ungdomar som använder alkohol och tobak innan 18-års ålder i Åre kommun.
inga ungdomar ska använda narkotika i Åre kommun.
Öka tryggheten i trafiken på vägar och fjäll (Se vidare kap 5 Trafiksäkerhetsarbete)

6.3 Arbetssätt
I arbetet med att minska antal våldsbrott och alkoholanvändande innan 18-års ålder, är det nödvändigt med
en nära samverkan mellan polis, kommun och näringsliv. Flera åtgärder finns framtagna i arbetet att nå de
uppsatta målen för kommunen. (Se vidare i samverkansöverenskommelsen: (http://are.se/omsorghjalp/
drog-ochbrottsforebyggande/tryggiare/18-omsorg-hjalp/1563-drog-och-brottsforebyggande-arbete)
Medborgarlöfte
Med anledning av polisens förstärkta uppdrag om ökat brottsförebyggande arbete i nära samverkan med
lokalbefolkningen kommer årliga medborgarmöten hållas i kommunen. Dialogen med medborgarna kommer utmynna i ett par medborgarlöften som kommun och polis åtar sig att verkställa under året. Medborgarlöftena kommer ligga till grund för samverkansöverenskommelsen.
Attityder till alkohol och andra droger på krogen
Kommunen kommer att fortsätta arbeta enligt metoden Ansvarsfull Alkoholservering, som genom utbildning ökar kunskapen kring överservering på krogen. Ambitionen är även att fler krogar, än förgående år,
ska ansluta sig till Krogar mot knark. Polisen ska fortsatt genomföra regelbundna krogkontroller. Ansvarig:
Kommunens tillsynsenhet har huvudansvaret i form av arrangemang av utbildningar och träffar, folkhälsosamordnaren ansvarar för kontakt med nätverket Krogar mot Knark, Polisen ansvarar för krogtillsyner och
viss del av utbildningen.
Trygg i Åre- Arbetsgivare mot droger
Trygg i Åre är ett projekt för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete på arbetsplatserna i Åre
kommun. Projektet sträcker sig fram till februari 2017. Under 2016 kommer fokus ligga på att sprida arbetssättet och nätverket för trygg i Åre till fler olika typer av företag och till fler ställen i kommunen. Trygg i Åre
kommer även utvidga verksamheten med t ex ungdomsverksamhet. Folkhälsosamordnaren är projektledare. Styrgruppen består av representanter för näringslivet, Åre destination, primärvården, Mittuniversitetet.
Polisen deltar som samverkanspart
Nyktra vuxna på byn
Nyktra vuxnas närvaro nattetid i centrala Åre By skapar lugn och trygghet vilket bidrar till att minska
risken för våld och misshandel. Åre kommun och Polis är ansvariga för insatserna.
Ordningsvakter: under säsongen finns ordningsvakter på Åre torg vid 23 tillfällen, mellan kl 22:30 och
03:30.
Lugna Gatan i Åre: Lugna Gatans traineegrupp tillsammans med värdarna fältar under ett par större event.
Extra polisiär förstärkning: inför varje vintersäsongen ansöks om extra polisiär förstärkning med fokus på
nyår och påsk
Polisens volontärer: finns ute vid vissa särskilt utsatta tillfällen med fokus på nyår och påsk samt större
event.
Grannsamverkan: förebyggande av brott genom samarbete mellan polisen och kommunmedborgare som
kontaktpersoner.
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Lugna Gatan Åre
Utbildningar och nätverksarbete med ungdomar i samarbete med Fryshuset, sedan juni 2015 en del av den
ordinarie kommunala verksamheten. Möjligheterna för ett utökat samarbete med Fryshuset i ”Fryshuset
Åre” håller på att utredas. Ansvariga: Åre kommun i samverkan med studieförbundet,
vuxenskolan och polisen.
Fortsatt implementering av SamBU:s policy och handlingsplan i skolan
Policy och handlingsplan för droger och brott i Åre kommun som tagits fram av SamBU (Samverkan barn och
ungdomar). Ansvarig: kommun i samarbete med polisen, hälsocentralerna och kyrkan.
Kontaktpoliser på varje skola
Polisen har särskilt utsedda kontaktpersoner på högstadiet och gymnasiet. Varje skola ska känna till
vilka som är deras kontaktpersoner hos polisen eftersom det skapar en känsla av kontinuitet och bygger
goda relationer. Ansvarig: Polis i samverkan med kommun.
Föräldramöten
Föräldrars attityder till nolltolerans för alkohol för ungdomar innan 18-års ålder ske förstärkas genom strukturerade föräldrastödsprogram i samband med information från polisen. Ansvarig: Kommun och Polis.
Polisens konsekvenslära
Information om var de lagstadgade gränserna går i samhället. Målgrupp är elever årskurs 8 och gymnasiet.
Ansvariga: Kommun och Polis.
Polisens besök på fritidsgårdar och ungdomscafé
Regelbundna besök för att skapa positiva relationer med ungdomarna. Ansvariga: Polisen i samarbete
med kommun, kyrka och ungdomar.
Tobaksfri duo
Kontrakt om tobaksfrihet till årskurs 9 med början i årskurs 5. Ansvariga: Skola i samarbete med näringsliv,
Folkhälsocentrum Region Jämtland/Härjedalen

6.4 Organisation
Förebyggande forum:
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ytterst ansvarig för det gemensamma brottsförebyggande arbetet mellan Åre kommun och Lokalpolisområde Åre. Folkhälsosamordnare och kommunpolis redovisar uppföljning
av årets arbete enligt samverkansöverenskommelsen, som sedan utvärderas och ligger till grund för påföljande års överenskommelse för drog- och brottsförebyggande arbete.
Samverkan barn och ungdomar i Åre kommun (SamBU) är en samverkansgrupp för att minska brott och
droger bland ungdomar. Den består av chefer nära verksamheten från skola, fritid, socialtjänst, integration,
elevhälsan, kyrkan, polisen och hälsocentralen. Folkhälsosamordnaren är sammankallande. T ex arbetar
man med att ta fram kommunövergripande policys och handlingsplaner för att verksamheterna ska kunna
hantera drog- och brottsfrågor likvärdigt, korrekt och enkelt.
Samverkan i Åre (SIÅ) är ett nätverk för utbyte av information och erfarenheter kring ungdomssituationen i
Åre kommun. Ibland uppstår även spontan samverkan. Alla som arbetar nära ungdomar i sin vardag bjuds
in att delta. Folkhälsosamordnaren är sammankallande.
Krögarträffar. Alla serveringar med alkoholtillstånd i kommunen träffas en gång per år för information om
ny lagstiftning i alkohollagen, miljölagstiftning med mera. Man utvärderar även den gångna säsongen samt
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diskuterar aktuella frågeställningar inför kommande säsong. Alkoholhandläggarna är sammankallande.
Styrgruppen Trygg i Åre träffas ungefär en gång i månaden för att driva och utveckla projektet Trygg i Åre –
arbetsgivare mot droger (2014-2017). Deltagare från näringslivet, hälsocentral, mittuniversitetet och kommun. Folkhälsosamordnaren är sammankallande.
Samverkansgrupp polis, taxi och kommunal snöröjning samordnar resurser för att tillförsäkra trygg och
säker trafik inför vintersäsongen särskilt i samband med större event och oväder. Kommunens trafikavdelning är sammankallande
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7 En ren och vacker kommun
7.1 Riskbild
Åre kommun utgörs av en varierande miljö som erbjuder människor allt ifrån avkoppling och harmoni till
äventyr och arbete. Nedskräpning, klotter och skadegörelse är sådant som vid förekommande kan skapa
en känsla av oro eller olust.
Vid nedskräpning på fjället medförs även risker för skada på människor och djur i form av exempelvis skärskador om tomburkar och flaskor lämnas kvar. Tomma plastpåsar utgör även det en stor fara för djur som
lever på fjäll och i vatten.

7.2 Mål
Åre kommun som destination skall hålla en hög visuell standard. Detta innebär i sak att vi bryter ut och
säkerställer att våra medborgare och gäster upplever en välkomnande kommun. Målet är att på ett effektivt
sätt reparera och sanera vid förekommande av skadegörelse, klotter eller nedskräpning på kommunala
anläggningar och ytor.

7.3 Arbetssätt
Arbetet sker genom fortlöpande städning som en del i det dagliga arbetet samt nolltolerans mot klotter och
skadegörelse. Samverkan mellan samhällets aktörer bidrar till att gemensamt arbeta mot målsättningen
att vara en ren och vacker kommun.

7.4 Organisation
Arbetet med området städning sker utifrån Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen samt genom
Arbetsmarknadsenheten som utförare. Allmänheten kan anmäla klotter och skadegörelse på 0647-161 00.
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8 Folkhälsa
De grundläggande motiven för att arbete med folkhälsa handlar om att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling består av ekonomiska- miljömässiga- och sociala faktorer i lika delar,
ömsesidigt beroende av varandra. Ibland benämns folkhälsoarbete som social hållbarhet.
Åre kommunstyrelse antog 2012-12-18 en strategi för folkhälsoarbetet som syftar till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för kommunens alla medborgare. Folkhälsostrategin ska vara ett styrdokument för planering, genomförande och uppföljning av kommunens folkhälsoarbete. Denna strategi
kommer revideras under 2016.

8.1 Riskbild
Enligt folkhälsomyndighetens enkätundersökning finns särskilda behov att prioritera folkhälsoarbetet inom
dessa områden:
• Unga med psykisk ohälsa
• Levnadsvanor
• Social samvaro bland äldre
Undersökningen visar också att det i Åre kommun behövs ett aktivt folkhälsoarbete för att minska användandet av alkohol och narkotika.

8.2 Mål
Det övergripande nationella och regionala folkhälsomålet är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Det är nedbrutet i 11 delmål som omfattar Goda livsvillkor, Hälsofrämjande miljöer, Levnadsvanor samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.
Folkhälsomålet för Åre kommun är att folkhälsan ska öka jämfört med tidigare år. Detta mål kommer formuleras om i samband med revideringen av folkhälsostrategin 2016.

8.3 Arbetssätt
Folkhälsa berör i stort sett alla samhällsområden och hanteras av många olika instanser vilket innebär att
samverkan över politiska- och verksamhetsgränser är viktigt. Även samverkan med idéburna organisationer, föreningsliv och andra myndigheter är viktigt för framgång. Ett par behovsområden kommer väljas ut
för att öka förutsättningarna för god hälsa och på så vis utjämna skillnader i hälsan i Åre kommun. Detta
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kommer ske i samband med revideringen av folkhälsostrategin 2016. Folkhälsoarbetet ska också bedrivas
genom att alltid genomföra en hälsokonsekvensanalys inför större kommunala beslut.

8.4 Organisation
Folkhälsosamordnaren ansvarar för att driva på och utveckla folkhälsoarbetet i kommunen. Vanligtvis har
ett folkhälsoråd yttersta ansvaret för strategisk styrning. Inrättandet av ett folkhälsoråd är under utredning.
All annan organisation sker via samverkansgrupper som sätts samman beroende på vilka behovsområden
som väljs ut.
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