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Delprogram, Säters kommun 

Brottsförebyggande arbete 
Det lokala brottsförebyggande arbetet 
Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbete är att genom samverkan förebygga brott och 
drogmissbruk i kommunen för att därigenom öka tryggheten i samhället. Arbetet leds och drivs av det 
lokala brottsförebyggande rådet. 
 
Brottsförebyggande rådet är ett samverkansorgan mellan Säters kommun, Polismyndigheten och 
företrädare för näringsliv och ideella organisationer inom kommunen. Rådet är underställt 
kommunstyrelsen och består av två ledamöter från kommunstyrelsen, säkerhetssamordnare, 
folkhälsoplanerare, representant från polisen samt en tjänsteman från vardera socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Rådet sammanträder fyra gånger om året. 
 
Rådet skall: 

• fånga upp önskemål som är representativa för kommunens befolkning, 
• på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det brottsförebyggande 

arbete som bedrivs inom kommunen, 
• engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet, 
• vara remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet samt planärenden. 
• verka för att ett brottsförebyggande handlingsprogram tas fram och följs upp 

 

Olycksförebyggande arbete 
Styrande dokument för det brottförebyggande arbetet är den samverkansöverenskommelse som tecknas 
årligen mellan kommunledning och polisledning. I den nuvarande samverkansöverenskommelsen är två 
områden särskilt utpekade: 

• Ungdomar 
• Alkohol och droger 

Brottsförebyggande verksamhet  
• Tillgänglighetsvandringar och stadsvandringar 
• Kamerabevakning och förbättrade inpasseringssystem ( gäller kommunens egna 

verksamheter). 
• Trygghetsvandringar med elever på skolor för att upptäcka otrygga eller utsatta platser på 

skolan. 
• Förebyggande ANDT –arbete (alkohol, narkotika,doping,tobak) 
• I samarbete med polisen utöka den polisiära servicen via receptionen i kommunhuset 

 

Säters kommun 2015-2018 
Samverkansöverenskommelse för 2016 kommer att arbetas fram under hösten 2015. 
 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
Upprätta en 
handlingsplan 

Ta fram en 
handlingsplan 

BRÅ • Socialförvaltningen 
• Polisen 
• Barn- och utbildnings-

förvaltningen 
 

Mars -2016 
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Delprogram, Säters kommun 

Fallprevention 
Med ett "fall" menas en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken oavsett om fysisk 
skada uppstått eller inte och oavsett orsak.  
 
Fall utgör ett stort folkhälsoproblem. Även om fall inte leder till en fysisk skada kan det få allvarliga 
konsekvenser genom rädslan för att falla igen. Den äldre kan få sviktande självförtroende, blir otrygg och 
begränsar därmed sin fysiska aktivitet. Personen kan tappa kontrollen över sin situation med sänkt 
livskvalitet, social isolering och depression som följd. Fall är också en vanlig orsak till att personer flyttar 
till ett särskilt boende.  
 
Det finns ett stort antal orsaker som bidrar till att fallolyckor är vanligt förekommande bland äldre.  
Till riskfaktorerna hör nedsatt balans, nedsatt syn och nedsatt kognitiv förmåga.  
ålet är att minska antalet fall och fallskador genom att fall rapporteras, utreds och förebyggande åtgärder 
vidtas.  
 

Det lokala fallpreventiva arbetet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vinterväghåller samt lägger extra hög prioritet för att det skall vara säkert 
för oskyddade trafikanter. De har tidigare delat ut broddar till pensionärer för att minska fallolyckor. 
Lekplatser besiktas vart tredje år av extern besiktningsman och varje vecka görs en säkerhetsbesiktning av 
parkpersonalen. 
 
Det arbete som finns när det gäller barn- och utbildningsförvaltningen är där förhöjd risk finns, 
t.ex. barn med funktionshinder. Där sker anpassningar av miljön, kan t.ex. gälla skötbord på 
förskolan så att de är säkrare än vanligt. 
 
Socialförvaltningen erbjuder alla som blir inskrivna i hemsjukvården hembesök av arbetsterapeut och 
sjukgymnast för fallprevention. De personer som har hemtjänst och fallit tre gånger erbjudits också hjälp. 
Alla fall registreras i avvikelsesystemet i procapita. Checklista finns för inventering av boendemiljön och 
det görs riskbedömningar enligt Dowton Norton skalan och Mini Nutrian Assisment. 

Säters kommun 2015-2018 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
Öka kunskapen 
bland äldre för att 
minska antalet 
fallolyckor 
äldreomsorg 

Hembesök av 
sjukgymnast och 
arbetsterapeut 

socialförvaltningen Sjukgymnaster 
arbetsterapeuter 

Pågående 

Minimera 
halkolyckor vid 
kommunala 
fastigheter. 

Vinterväghållning 
Säterborna kan 
hämta gratis grus 

Samhällsbyggnads 
förvaltningen 

Gatupersonal Pågående 

Höja säkerheten 
vid kommunala 
lekplatser 

Säkerhetsbesiktnin
g 

Samhällsbyggnads 
förvaltningen 

Parkpersonal 
Extern 
besiktningsman 

Pågående 

Fallutredning Bedöma 
omständigheterna 
kring fallet 

Socialförvaltningen Enhetschef, 
sjuksköterska, 
rehab, personal 
och kontaktperson 

Pågående 

Delprogram, Säters kommun 
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Klimatförändring 
 
Extrem nederbörd, skyfall och ökade snömängder är exempel på olycksrisker som kan knytas till 
ett förändrat klimat. Ökad nederbörd kan leda till ras, skred och översvämningar, medan ökade 
snömängder kan orsaka att tak rasar in. 
 
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med en störtregnskartering för hela länet och resultatet ska 
levereras till kommunerna efter sommaren 2015. Störtregnskarteringen är ett av underlagen som 
ska användas vid framtagandet av en uppdaterad dagvattenstrategi. 
 

Säters kommun 2015-2018 
 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
Kartlägga 
översvämningsrisk
erna 

Att det finns 
översvämningskart
eringar längs 
Dalälven 
 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Pågående 

Använda MSB:s 
stabilitetskartering 
(ras & skredrisk) i 
bostads-
planeringen 

Använda MSB:s 
stabilitetskartering 
(ras & skredrisk) i 
bostads-
planeringen 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 
MSB 

Pågående 

I den fördjupade 
översiktsplanen 
bryta ner arbetet 
med klimat-
anpassning för 
respektive tätort 
 

Bryta ner den 
fördjupade 
översiktsplanen på 
tätortsnivå 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Pågående 
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Delprogram, Säters kommun 

Krisberedskap 
Alla kommuner ska enligt lag ha en krisledningsplan för åtgärder inför och vid en svår 
påfrestning eller en extraordinär händelse i en kommun. En kommuns krisberedskap regleras i 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (1 sept 2006).  

Krisledningsplan 
Säters kommuns krisledningsplan upprättas och beslutas varje mandatperiod. De personer som 
ingår i krisledningen får regelbundet öva på agerande i olika situationer. Varje verksamhet inom 
kommunen ska ha en plan för att efter en inträffad händelse snarast komma igång med normal 
verksamhet. 
 

Frivilliga Resursgruppen – FRG – från alla frivilligorganisationer 
Frivilliga resursgruppen består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för 
att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter 
som gruppen kan ställas inför. 
 
Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie 
resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av 
kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, 
information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade 
är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. 
 
Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting 
och centrala myndigheter.  
 

POSOM (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) 
Resurspersonerna i POSOM kommer bland annat från Svenska kyrkan, polisen, kommunens och 
landstingets verksamheter och Räddningstjänsten Dala Mitt samt ett antal frivilliga stödpersoner 
 
Uppdraget är att vid större händelser/olyckor erbjuda ett direkt psykosocialt omhändertagande i 
väntan på att samhällets ordinarie verksamheter och resurser inställt sig för ett ge det stöd som 
behövs.  Vid behov kallas också extra resurser in från respektive verksamhet och olika 
intresseföreningar. 
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Säters kommuns krisberedskap 2015-2018 
 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
Att ha en god 
beredskap för att 
hantera kriser eller 
svåra samhälls- 
påfrestningar 

Revidera 
krislednings-
planen 

Kommunstyrel
seförvaltningen 

Berörda tjänstemän 
 

Hösten 2015 

Att vara väl för-
beredd och goda 
kunskaper i att 
agera under en kris 
eller svår samhälls-
påfrestning 

Genomföra 
övningar i  
kommunen. 

Kommunstyrel
seförvaltningen 

Kommunala verksamheter  
Försvaret 

Hösten 2015 

Att vid större 
händelser ha en 
god beredskap för 
psykiskt och socialt 
omhändertagande. 

POSOM-
gruppens 
uppgift är att 
erbjuda och 
förmedla hjälp 
och stöd när en 
olycka inträffat. 

Kommunchef Socialtjänst  
Polis  
Räddningstjänst  
Kyrka 

Pågående 

Att vid större 
händelser ha en 
god beredskap. 

FRG:s uppgift 
är att finnas till 
hands för 
kommunen när 
de ordinarie 
resurserna 
behöver 
förstärkas i 
utsatta lägen 

FRG FRG Pågående 
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Delprogram, Säters kommun 

Riskhänsyn fysisk planering 
 
Miljö-och byggenheten har att bevaka hälso- och säkerhetsaspekterna i samband med plan och 
byggprojekt. I dags läget finns Fäggeby som identifierat avseende rasrisk i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Varje år genomför Säters kommun en besiktning av området. MSB planerar att göra 
en ras- och skredkartering längs med Dalälven. En översvämningskartering finns för Dalälven 
som ligger som underlag vid planering för nya områden. Säters kommun har färdigställt sin 
översiktsplan som pekar ut lämplig bebyggelseutveckling. 
 
SIG har inventerat områden som ej är lämpliga ur bebyggelsesynpunkt. 

Säters kommun 2015-2018 
 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
Identifiera rasrisk 
Fäggeby 

Besikta området Miljö- och 
byggenheten 

Miljö- och 
byggenheten 

Pågående 

Identifiera rasrisk 
och skredrisk längs 
med Dalälven 

Ras- och 
skredkartering 

MSB  2018 
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Delprogram, Säters kommun 

Suicidpreventivt arbete 
Självmord är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. I Sverige är 
självmord den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15–44 år, och för kvinnor den näst vanligaste 
efter cancer i samma ålderskategori. Låga inkomster och låg utbildning är faktorer som ökar suicidrisken.  
 

Det lokala suicidpreventiva arbetet 
Det övergripande målet för kommunens arbete är att antalet självmord ska minska. Säters kommun ska 
arbeta med tidig upptäckt för att upptäcka/identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. 
 
Inom förskola, skola och i fritidsverksamheter pågår ett kontinuerligt arbete för att minska sociala 
skillnader och stärka utvecklingen av barns och ungas kompetenser. Elevhälsan spelar en viktig roll i 
arbetet med tidig upptäckt av psykisk ohälsa. 
 
Samtalsmottagningen barn och unga (SBU) är vår förstalinjemottagning som riktar sig till barn och unga 
0-17 år och deras familjer, med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Till 
samtalsmottagningen kan familjer vända sig för att få råd och stöd att motverka bland annat stress, oro, 
ångest och nedstämdhet hos sina barn/ungdomar. 

Hälsosamtal genomförs med elever i grundskolan. Där tas livssituationen upp och ger en möjlighet att 
upptäcka om elever bär på svåra tankar. Elevhälsan ansvarar för dessa samtal. Kommer det till personalens 
kännedom att ett barn/elev bär på självmordstanker sker direkt uppföljning, ofta via kurator. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en dialog med Trafikverket om stängselåtgärder längs banvallen i 
tätorter. 
 
Samverkansberedning (Samverkan kommun och Landsting ) är en samverkansgrupp som tar upp 
folkhälsofrågor i kommunen på ledningsnivå med lokal- och landstingspolitiker samt verksamhetschefer 
från Barn & utbildning, Socialförvaltning, Psykiatri och Vårdcentral. 

Säters kommun 2015-2018 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
I ett tidigt skede 
erbjuda rätt 
insatser till 
barn/ungdom 

Samverkan, 
rådgivning och 
konsultation kring 
barns och ungas 
psykiska hälsa 

Förskola/Skola, 
Socialtjänst, 
Primärvård, BUP 
och HAB i 
samverkan 

Specialpedagoger 
Kuratorer 
Socialsekreterare 
Psykologer 

Pågående 

Att identifiera 
riskfaktorer för 
psykisk ohälsa 

Samtliga elever 
erbjuds hälsosamtal 
med skolsköterska i 
åk 1, 4 och 8 

Elevhälsa skolsköterska Pågående 

EHT 
(elevhälsateam) 
finns på varje skola 

Kontinuerliga 
samverkansträffar 

Elevhälsa, 
förskola/skola 

Rektor/ 
förskolechef 
Pedagog 
Kurator 
Specialpedagog 
Skolsköterska 

Pågående 



 
8 

Central Elevhälsa-
team   

Samverkan  
1 ggr/månad  

Elevhälsa 
Skola/förskola 
SBU 
(samtalsmottagning 
barn och unga) 

Rektor/ 
förskolechef 
Chef Elevhälsa 
Specialpedagog 
Kurator 
Skolsköterska 
Tal-, språk- och 
hörselpedagog 
Skolpsykolog 
Skolläkare 
Psykolog SBU 

Pågående 

Ge stöd och hjälp 
till ungdomar 0-17 
år med lindrig till 
måttlig psykisk 
ohälsa samt deras 
familjer 

Råd- och stödsamtal, 
bedömning och 
behandling, samt 
föräldrastöd med 
fokus på barnet eller 
den unga 

SBU (1;a linjen) 
Kommun och 
Landsting i 
samverkan 

Psykolog 
Specialpedagog 
Kurator 
Socialsekreterare 

Pågående 

Att arbeta utifrån 
gällande 
lagstiftning och 
rutiner för SIP 
(samordnad 
individuell plan) 

SIP används för 
planering och 
uppföljning av 
gemensamma 
insatser.(HSL/ 
Socialtjänst) 
 

HSL, Socialtjänst HSL, socialtjänst, 
berörda klienter och 
eventuellt andra 
viktiga personer. 

Pågående 

Dialog med 
Trafikverket om 
stängselåtgärder 
längs banvallen i 
tätorter 

Stängselåtgärder har 
påbörjats 2015 

Trafikverk, 
Kommun 

Samordningsansvari
g Trafikverket, 
Gatuchef kommun 

Pågående 
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Delprogram, Säters kommun 

Trafiksäkerhet 
 
Säters kommun mäter trafik och hastigheter vid behov. Det är viktig att gällande hastigheter 
inom kommunens vägar efterföljs. En hastighetsplan har upprättats i Gustafs och Säters tätort 
för att få en lägre grundhastighet. Arbete pågår för att länka samman gång-och cykelvägar för öka 
säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Säters kommun 2015-2018 
 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
Att gällande 
hastigheter inom 
kommunens vägar 
efterföljs 
 

Hastighets kontroll 
med utrustning 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Gatuverksamheten Pågående 

Att kommunens 
och 
vägföreningarnas 
vägar ska hållas i 
ett tillfreds-
ställande skick 

Underhållsåtgärder 
Bidrag till 
föreningar 
 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Gatuverksamheten Pågående 

God standard för 
oskyddade 
trafikanter 

Arbete för att 
arbeta bort 
saknade länkar i 
GC-vägnätet 
 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Gatuverksamheten 
 

Pågående 
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Delprogram, Säters kommun 

Is- och vattensäkerhet 
Det lokala vattenpreventiva arbetet 
I betygskraven för åk 6 och uppåt ingår simkunnighet 200m. Alla elever får simundervisning i åk 
2. De som sedan ännu inte hunnit lära sig simma får fortsätta simundervisningen. Även 
livräddning etc. ingår. Idrottslärarna följer sedan upp detta genom skoltiden för eleverna. Alla 
nyanlända får simundervisning vid behov oavsett ålder (inom grundskolan). 
 

Säkerhet 
Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom att den enskilde använder flytväst vid aktiviteter på 
vatten. God vattensäkerhet uppnår man också genom att den enskilde kan simma. Ju tidigare 
simkunnighet desto bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare, markägare och verksamhetsutövare 
måste också se till att det finns god tillgång på livräddningsutrustning vid platser för 
vattenaktiviteter. 

Risker 
De största riskerna är då det vistas mycket folk vid kommunens badplatser, det förekommer lek 
vid hopptorn och flytbryggor. 
Säters kommun har sex prioriterade badplatser, samtliga bad är utrustade med ett grundskydd i 
form av livboj, liv hake och livbåtar. Inspektion av badvatten/ badplatser sker årligen inför varje 
badsäsong och varje vecka kontrolleras att allt är i sin ordning. Säkerhetsdyk genomförs. Vintertid 
så plogas det, när vädret tillåter, upp den ”isbana” på Ljustern. Senaste årens vintrar med 
varierande temperatuter föranleder större behov att besikta av isbärighet.. 

Säters kommun 2015-2018 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klar 
Alla prioriterade 
badplatser skall 
inspekteras en 
gång per år 

Kontroll av säkerhets- 
utrustning 

Samhällsbyggnads 
förvaltningen 

Parkverksamhete Pågående 

Alla prioriterade 
bad skall 
kontrolleras genom 
dykning en gång 
per år 

Dykning och bottenkontroll Samhällsbyggnads 
förvaltningen 

Räddningstjänsten 
Dala-Mitt 

Pågående 

Kontroller under 
badsäsongen 

Återkommande kontroll 1 
gång/v 

Samhällsbyggnads 
Förvaltningen 

Parkverksamheten Pågående 

Simundervisning  
 

Simundervisning Barn- och 
utbildningsförvaltn
ingen 

Skönvikshallen 
Idrottslärare 
 

Pågående 

Inspektion av is Vid plogning av is samt vid 
behov så kontrolleras 
bärighet. 
Vid bristfällig is skyltas detta 
på utvalda platser samt 
annonseras på hemsida 

Samhällsbyggnad Parkverksamheten Vid behov 
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