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Sammanfattning 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att analysera vilka extraordinära 

händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Risk- och sårbarhetsanalysen ska bland annat vara ett underlag för planering av och 

genomförande av åtgärder för att öka förmågan hos kommunen att bedriva samhällsviktig 

verksamhet.  

I arbetet med att ta fram den här risk- och sårbarhetsanalysen har kommunens förvaltningar, 

bolag och förbund varit involverade och resultatet i den här analysen bygger på det arbete som 

dessa verksamheter genomfört på hemmaplan.  

Analysen är indelad i en sårbarhetsanalys och en riskanalys. I sårbarhetsanalys presenteras 

identifierade samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. 

Samhällsviktiga verksamheter återfinns i Varberg inom sektorerna energiförsörjning, 

finansiella tjänster, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, 

kommunalteknisk försörjning, livsmedel, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet och 

transporter. Exempel på samhällsviktig verksamhet som kommunen ansvarar för är elnät, 

vattenverk, avfallshantering, särskilda boenden för äldre eller funktionshindrade, hemtjänst, 

förskolor och skolor, livsmedelstillsyn, kommunens krisledningsorganisation och 

räddningstjänst. Efter identifiering av samhällsviktiga verksamheter inom kommunens 

geografiska område identifierades kritiska beroenden för dessa verksamheter.  

Kritiska beroenden återfinns främst inom området infrastruktur. Kritiska beroenden inom 

detta område är dricksvatten, el, elektroniska kommunikationssystem och framkomliga vägar. 

Även personal både spetskompetenser och volympersonal är ett kritiskt beroende som 

återfinns i merparten av den samhällsviktiga verksamhet som kommunen ansvara för. 

Slutligen identifieras drivmedel som ett kritiskt beroende.  

Riskanalysen har analyserat händelser inom fem olika kategorier; naturolyckor, andra 

olyckor, teknisk infrastruktur och försörjningssystem, antagonistiska hot och social oro samt 

sjukdomar. Fokus i analysen har varit att identifiera vilka konsekvenser som kan uppstå och är 

återkommande för flera typer av händelser. Återkommande konsekvenser är, förutom att 

händelsen kan få direkta konsekvenser på liv, hälsa och miljö, att resurser eller system som är 

kritiska för den samhällsviktiga verksamheten slås ut eller drabbas av störningar.  

Analysen har resulterat i ett antal åtgärdsförslag som syftar till att hantera återkommande 

konsekvenser, minska kritiska beroenden eller öka förmågan hos kommunen att fungera och 

bedriva samhällsviktig verksamhet på en skälig nivå trots allvarliga samhällsstörningar. 

Åtgärderna ska även öka kommunens förmåga att så snabbt som möjligt återgå till normala 

förhållanden. De åtgärder som kommunen väljer att prioritera och arbeta vidare med ska föras 

in i en åtgärdsplan som är en del i Styrdokument för krisberedskap som kommunen ska ta 

fram.  
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Begrepp och förkortningar 

Begrepp eller förkortning Betydelse 

Elektronisk kommunikation  Tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt 

eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i 

elektroniska kommunikationsnät (PTS 2011).  

Epizooti  Allvarlig smittsam djursjukdom (krisinformation, 2014). 

Extraordinär händelse 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 ett landsting (SFS 2006:544). 

Geografiskt områdesansvar  Innebär att kommunen ska samordna krisberedskapsarbetet i 

kommunen tillsammans med offentliga och privata aktörer 

före, under och efter en extraordinär 

händelse/kris/samhällstörning (SFS 2006:544).  

GIS Geografiskt informationssystem.  

Kris En händelse som drabbar många människor och stora delar av 

samhället. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med 

normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför 

det vanliga och vardagliga. För att lösa krisen behöver många 

samarbeta (krisinformation, 2014). 

Kritiska beroenden Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 

verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden 

karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande 

verksamheter relativt omgående leder till 

funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär 

händelse inträffar (MSBFS 2015:5). 

Krisberedskap Förmågan att genom utbildning, övning och andra 

åtgärder samt genom den organisation och de 

strukturer som skapas före, under och efter en kris 

förebygga, motstå och hantera krissituationer (MSBFS 

2015:5). 

LEH Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Lync Program för direktkommunikation som används för till 

exempel text och videokonversationer mellan en eller flera 

personer. 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Pandemi  Smitta som sprids mellan flera länder (krisinformation, 2014). 

Rakel Rakel är en enhet som används för att nyttja Sveriges 

nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. 

Reservkraft  Reservkraft kan användas i syfte att säkra elförsörjningen i de 

fall eldistributionen drabbas av avbrott. Det finns både mobila 

och stationära reservkraftaggregat och aggregaten drivs av 

diesel.  

Risk  En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska 

inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till (MSBFS 

2015:5).  

Samhällsstörning ”De företeelser och händelser som hotar och ger 

skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället” (MSB 

2014, S. 21). 

Samhällsviktig 

verksamhet 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande 

villkor. 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan 

ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i 

andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att 

en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt (MSBFS 

2015:5). 

SKL Sveriges kommuner och landsting.  

Sårbarhet De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett 

system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av 

en händelse (MSBFS 2015:5). 

Tib Tjänsteman i beredskap.  

VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten. 

WIS Webbaserat informationssystem.  
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Inledning 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys är ett kontinuerligt arbete – en process. Den här 

rapporten sammanfattar resultatet från risk- och sårbarhetsanlysens olika delar och presenterar 

nuläget fram till och med augusti 2015.  

Bakgrund  

Regeringen har angett övergripande mål för samhällets krisberedskap och säkerhet.  

Regeringens mål för samhällets krisberedskap är att:  

 minska risken för, och konsekvenser av, allvarliga störningar, kriser och olyckor 

 trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män samt 

 hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö.  

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser
1
 i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att analysera vilka 

extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka 

den egna verksamheten.   

Kommunen har därtill ett geografiskt områdesansvar som innebär en skyldighet att verka för 

att olika aktörer inom kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 

förberedelsearbetet. Ansvaret innebär också att respektive åtgärder vid en eventuell händelse 

samordnas och att den information som går ut till allmänheten är samordnad (SFS 2006:544). 

Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att identifiera risker och sårbarheter i kommunen och 

att klarlägga brister och förbättringsområden för att i ett fortsatt arbete kunna öka kommunens 

hanteringsförmåga och resiliens
2
.  

Mål  

Målen för risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska (MSB & SKL 2013): 

 ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 

 ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten samt  

 bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som 

kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område  

                                                           
1
 Def. Extraordinär händelse – en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser (SFS 

2006:544).  
2
 En beskrivning av förmågan att stå emot och klara en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas MSB, 

2013) 
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Metod 

På uppdrag av Varbergs kommun har Räddningstjänsten Väst sammanställt en 

kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Räddningstjänsten Väst har genom 

säkerhetsutvecklarna varit drivande, samordnande och sammanställande av den 

kommunövergripande analysen. I samverkan inom Säkerhetsnätverket i Halland, där alla 

länets kommuner är representerade, har det tagits fram en övergripande process för arbetet 

med kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

 

Arbetet har inletts med en förberedelsefas med bland annat en förankring i chefsgruppen där 

samtliga förvaltnings-, bolags- och förbundschefer är representerade. Arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalys kräver ett brett deltagande, att resurser avsätts och att slutprodukten, det vill 

säga det beslutsunderlag som produceras, kommer till användning. Samtliga förvaltnings-, 

bolags- och förbundschefer har utsett en eller två kontaktpersoner. Deras roll har varit att 

driva och samordna arbetet i verksamheten samt att vara säkerhetsutvecklarnas kontakter in i 

verksamheten. Kontaktpersonerna har tagit hjälp av nyckelpersoner inom respektive 

verksamhet.  

Utbildningsfasen har omfattat ett par kunskapshöjande tillfällen där kontaktpersonerna har fått 

en gemensam kunskapsgrund och bakgrund för kommande arbete. Vid dessa tillfällen har 

kontaktpersonerna fått möjlighet att tillämpa att testa verktyg som sedan använts i 

analysarbetet. Vid uppstartsdagarna har Socialförvaltningen, Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Serviceförvaltningen, 

Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Hamn- och 

gatuförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB), Varberg 

Event AB, Hallands Hamnar AB, Varberg Energi AB och Räddningstjänsten Väst deltagit.  

Under analysfasen har förvaltningar, bolag och förbund arbetat med analysverktygen på 

hemmaplan. Kontaktpersonerna har själva i dialog med sina chefer fått besluta vilka de 

involverat i arbetet. Det mest framgångsrika tillvägagångsättet tycks ha varit när arbetet har 

skett i en grupp med representanter från verksamhetens olika ansvarsområden. 

Säkerhetsutvecklarna har sammanställt verksamheternas material och dragit generella 

kommunövergripande slutsatser. Efter denna sammanställning har samtliga kontaktpersoner 

och säkerhetsutvecklarna samlats för att diskutera generella slutsatser och åtgärdsförslag. 

Åtgärdsförslagen bygger också på erfarenheter från tidigare händelser och övningar. Analysen 

har resulterat i ett antal förslag på åtgärder. Förutom förslag på åtgärder finns det redovisat 

vilka åtgärder som genomförts de senaste åren och vilka som redan är påbörjade eller 

planerade. Beslut om vilka åtgärder som ytterligare ska genomföras kommer att redovisas i 

kommunens styrdokument för arbete med krisberedskap.  
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Den av säkerhetsutvecklarna sammanställda risk- och sårbarhetsanalysen har remissats i två 

omgångar. Målgruppen för den första remissrundan har varit kontaktpersonerna. Den andra 

remissrundan har vänt sig till alla kommunens förvaltningar, bolag och förbund. 

Kommunchefen har därefter godkänt den sammanställda analysen.  

Verktyg 

Verktyget för analysen är en excellbaserad matris med två blad, ett kallat riskanalys och ett 

kallat beroendeanalys.  

Riskanalys 

Riskanalysbladet har fungerat som ett stöd för att systematiskt bedöma olika händelser med 

fokus på konsekvenser, vilka åtgärder som finns idag och förslag på ytterligare åtgärder för att 

mildra konsekvenserna.  

 

 

Beroendeanalys 

Bladet för beroendeanalysen har på samma sätt varit ett stöd för systematisk bedömning, men 

istället för händelser kartläggs olika samhällsviktiga verksamheter inom kommunens 

ansvarsområde. I beroendeanalysen ligger fokus på att hitta kritiska beroenden
3
, befintliga och 

förslag på ytterligare stötdämpare
4
. Beroendeanalysen är ett kompletterande angreppssätt som 

användas för att identifiera vad det är som ska skyddas.  

 
 

 

  

                                                           
3
 Beroenden som är avgörande för att samhällsviktig verksamhet ska kunna fungera. Sådana beroenden 

karakteriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till 

funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär händelse inträffar.(MSBFS 2015:5) 

 
4
 Stötdämpare är ett alternativt sätt att tillgodose behovet av en viss vara eller tjänst. Det finns tre varianter på 

stötdämpare; substitut för den viktiga resursen finns, organisationen kan anpassa sin verksamhet för att klara sig 

utan resursen eller det finns ett lager av resursen så att verksamheten klarar sig ändå. (MSB, 2009) 

Kommentar
Reviderad 

datum/av

Möjliga EXTERNA 

konsekvenser
Befintliga åtgärder

Bedömning grundas 

på

Möjliga INTERNA 

konsekvenser 

Förslag på 

ytterligare åtgärder
Händelse Beskrivning

Konsekvens

Samhällssektor Funktion Verksamhet
Vid avbrott i 

verksamheten

 0-6  

h

6-24 

h

1 d - 

1 v
Infrastruktur Information

Kapital, varor och 

tjänster
Personal

Verksamhetsnära 

system

Samhällsviktig

Accept. 

avbrottstid Beroenden

Konsekvens Kommentar Revidering

Bortfall av 

resurs 

Befintliga 

stötdämpare

Förslag på 

ytterligare 

stötdämpare

Övrig 

information

Datum & 

namn

Sårbarhet/Redundans
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Avgränsning 

Riskanalysdelen har avgränsats till att endast omfatta händelser som är eller bedöms kunna 

leda till extraordinära händelser. Det är svårt att bedöma vilka händelser som är eller kan leda 

till extraordinära händelser, därför har utgångspunkten varit att hellre ta med för många 

händelser än för få. Risk- och sårbarhetsanlysens disposition och innehåll följer Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, se 

textrutan nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I analysarbetet har fokus legat på att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska 

beroenden för dessa verksamheter, i den så kallade beroendeanalysen. Detta då traditionell 

riskanalys med scenarioanalys genomförts tidigare och beroendeanalysen kan ge mer input till 

åtgärdsförslag.  

För de identifierade händelserna har endast en kvalitativ bedömning av konsekvenserna 

genomförts. Sannolikhetsbedömningar har utelämnats då de bedöms innebära allt för stora 

osäkerheter. Fokus har varit att bedöma konsekvenserna och identifieras åtgärder, både 

befintliga och förslag på ytterligare åtgärder. Momentet att i kvantitativa
5
 eller 

semikvantitativa
6
 termer ange sannolikhet och konsekvens i en traditionell riskanalys bedöms 

innebära så stora osäkerheter att resultatet kan bli missvisande eller missledande. 

Osäkerheter  

Analyser av den här typen är alltid behäftade med osäkerheter då de bygger på bedömningar 

av olika slag. För att minska osäkerheterna i den här analysen har ett brett deltagande från 

kommunens olika verksamheter varit avgörande. Den samlade bedömningen bygger på de 

bedömningar som respektive förvaltning, bolag och förbund gjort om sina egna verksamheter 

och bygger därmed på den goda kunskap och kännedom som delaktiga tjänstemän har om 

sina verksamheter. I syfte att minska osäkerheterna och öka kvalitén har analysen remissats i 

två omgångar.  

  

                                                           
5
 Att ange sannolikhet och konsekvens i siffror.  

6
 Att ange sannoliket och konsekvens i nivåer såsom mycket låg, låg, medel, hög och mycket hög.  

”Kommunen ska … ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- 

och sårbarhetsanalys enligt följande uppställning (MSBFS 2015:5). 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet. 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska 

område. 

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom 

kommunen och dess geografiska område. 

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.” 
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Varbergs kommun – en beskrivning 

Varbergs kommun ligger i Halland och är välkänd för sin natur: stränder, de salta havsbaden 

och inlandets böljande skogs- och jordbrukslandskap. Varbergs kommun gränsar till 

Kungsbacka i norr, till Mark i nordöst och till Falkenberg i syd/sydöst. Kattegatt utgör gräns i 

väst, i Varbergs kommun bor drygt 60 400 personer.  

Ytmässigt är Varberg den tredje största kommunen i länet (874 km2). Tätorterna, som upptar 

3 % av kommunens yta, består av centralorten Varberg, Träslövsläge, Tvååker, Veddige, Bua, 

Himle, Kungsäter, Rolfstorp, Skällinge, Tofta, Trönninge, Tångaberg, Väröbacka, Löftaskog 

och Åsby.  

Möjligheterna till bil-, buss- och tågpendling är stor eftersom både större vägar och järnväg 

löper genom kommunen. De mest trafikerade vägarna är motorvägen E6:an , väg 41 mellan 

Varberg och Borås samt väg 153 mellan Varberg och Ullared. Tåg trafikerar den så kallade 

Västkustbanen mellan Göteborg och Malmö. Det finns även tågförbindelse till Borås vilken 

omnämns som Viskadalen. Hallands enda färjeförbindelse går mellan hamnen i centrala 

Varberg och Grenå på Jylland i Danmark. Genom kommunen passerar även ledning för 

naturgas på sin väg från Danmark norrut mot Stenungsund. Längs kommunens kust löper en 

av världens mest trafikerade farleder och den kallas för T-rutten. 

 

 
Figur – Väg 153. Foto: Mikael Göthage 

 

Kommunen har ett stort och brett ansvar. Bland annat ansvarar kommunen för socialtjänst, 

omsorg om barn, elever, äldre och funktionshindrade, viss sjukvård, skolor, räddningstjänst, 

planering av byggnation, vägar och gator, vatten och avlopp samt miljö och hälsoskydd. 

Utöver detta bedriver kommunen en rad, i huvudsak, frivilliga verksamheter såsom kultur- 

och fritidsverksamhet, näringslivsstöd och energiförsörjning.  
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Figur – Organisationsskiss över Varbergs kommun. 

 

Vissa av ansvarsområdena bedrivs i bolagsform såsom ansvaret för vatten- och 

energiförsörjning. VIVAB ett av Varbergs kommun och Falkenbergs kommun samägt bolag 

har hand om vatten, avlopp och avfallshantering. På samma sätt bedrivs räddningstjänsten 

gemensamt i ett kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst. Andra exempel på kommunala 

bolag är Varbergs Energi AB, Varbergs Bostads AB och Hallands Hamnar AB. Varberg har 

lagt ut utförandet av flera av kommunens ansvarsområden på entreprenad exempelvis drivs 

vissa särskilda boendena samt viss hemtjänst av privata aktörer. Även när verksamheten 

bedrivs av privata aktörer är det kommunen som ansvarar för verksamheten och därför 

bedriver kommunen kontroll av dessa verksamheter. Även inom andra områden exempelvis 

skola, avfallshantering och skötsel av vägar finns det privata aktörer. 

Sårbarhetsanalys  

I takt med att det blir allt svårare att förutse de risker vi utsätts för och potentiella 

händelseförlopp måste ett kompletterande angreppssätt användas där man istället för att 

fokusera på riskerna tittar på vad det är som ska skyddas. Sårbarhetsanalys, som tar just detta 

grepp, är därför ett komplement till en mer traditionell riskanalys. En viktig del i sårbar-

hetsanalyser är att identifiera vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga. 

Därefter analyseras vilka verksamheter de samhällsviktiga i sin tur är beroende av för att 

fungera. Detta görs i en så kallad beroendeanalys som i den här rapporten redovisas i kapitlet 

Kritiska beroenden för Varbergs kommuns samhällsviktiga verksamhet. 
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Samhällsviktig verksamhet  

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande 

villkor (SFS 2015:5): 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 

motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället.  

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.  

De samhällsviktiga verksamheterna upprätthåller olika samhällsfunktioner. Varje 

samhällsfunktion ingår i en eller flera samhällssektorer. De samhällssektorer inom vilka 

viktiga samhällsfunktioner och samhällsviktiga verksamheter kan identifieras är följande:  

 
Med verksamhet avses både en anläggning, exempelvis ett vattenverk eller tillhandahållande 

av en tjänst såsom kontroll av livsmedel. Gränsdragningen mellan vad som kan bedömas vara 

en funktion eller en verksamhet kan i vissa fall vara svår. Därmed kan viss verksamhet ibland 

ses som en samhällsviktig funktion istället för en samhällviktig verksamhet.  

Varför identifierade verksamheter anses viktiga och vilka komponenter som främst avses 

beskrivs nedan. Nedan anges också ett urval av samhällsviktiga verksamheter inom Varbergs 

kommun. Vissa av de angivna verksamheterna finns i sådan omfattning att konsekvenserna 

inte blir kännbara förrän flera verksamheter slås ut och i vissa fall krävs det att verksamheter 

över en större yta slås ut samtidigt för att deras bortfall ska bli märkbart för kommunen.  

Det bör tilläggas att utpekade samhällsviktiga verksamheter kan inrymmas i ett flertal 

sektorer. Vi har dock valt att endast omnämna dessa verksamheter i den sektorn som vi 

bedömer att respektive verksamhet till störst del innefattar. Av sekretesskäl beskrivs inga 

detaljer om anläggningar eller system. 
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Energiförsörjning  

Med energiförsörjning avses produktion och distribution av el, fjärrvärme, fossila bränslen 

och drivmedel. Tillgång till el är en av grundförutsättningarna för att dagens samhälle ska 

fungera. Det starka beroendeförhållandet mellan el och andra samhällsviktiga funktioner, så 

som IT, vatten- och avloppssystem, fjärrvärme, med mera gör det till en hög prioritet att 

säkerställa tillgången till el.  

I Varbergs kommun produceras el och värme med hjälp av vattenkraftverk, vindkraftverk, 

kärnkraftverk, fjärrvärmeverk och naturgas, samtliga ses som samhällsviktiga verksamheter. 

Den främsta elproduktionen sker vid kärnkraftverket Ringhals. Den el som produceras på 

Ringhals genererar även el till andra kommuner. El, fjärrvärme och biobränsle genereras 

också av lokala industrier inom kommunen.   

 

 
Figur - Ringhals kärnkraftverk, Foto: Annika Örnborg, Siemens 

 

Övriga komponenter som måste fungera är elnät (stam-, region och lokalnät) och 

transformatorstationer. I Varbergs kommun finns fem olika nätägare, både offentliga och 

privata, som ansvarar för drift och underhåll av elnätet: Varberg Energi AB (VEAB), 

Varbergsortens Elkraft, Eon Elnät AB, Ellevio AB (tidigare Fortum AB) och Vattenfall 

Eldistribution AB.  

 

Drivmedelsförsörjningen är viktig för säkerställande av transporter, både till vardags och vid 

en kris, för att trygga exempelvis hemsjukvård och utryckningsverksamhet, samt till 

reservkraftverk i händelse av att ordinarie system inte fungerar. I kommunen finns ett flertal 

tankstationer och en av dessa tillhandahåller fordonsgas. Tankstationerna bedöms tillsammans 

som samhällviktiga verksamheter.   

Finansiella tjänster 

Inom sektorn finansiella tjänster ingår det centrala betalningssystemet vilket möjliggör att 

människor kan handla mat, mediciner och olika nödvändiga tjänster. De flesta människor idag 

hanterar kontanter i begränsad omfattning och är helt beroende av att de kan använda sina 

kontokort eller internetbanker. Att dessa finansiella tjänster fungerar är avgörande för hela 

samhällets funktionalitet.  
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Inom sektorn inryms som tidigare nämnt tillgång till kontanter och verksamheter som 

tillhandahåller kontanter kan därför ses som samhällsviktiga. Exempel på sådana 

verksamheter är banker/bankomater och värdetransporter. Inom kommunen finns 

banker/bankomater i tätorten och på landsbyggden och dessa bedrivs av ett flertal privata 

aktörer. Ett flertal värdetransportföretag verkar inom kommunens geografiska områden och 

deras uppdrag är bland annat att transportera kontanter från exempelvis mataffärer. 

Huvudkontoreren för dessa verksamheter är inte belägna inom kommunens geografiska 

område.  

Handel och industri 

Inom samhällsektorn handel och industri återfinns exempelvis verksamheter som arbetar med 

reparationer av hus, bilar, bussar med mera samt företag som tillverkar reservdelar till 

tekniska system med mera. 

Trots att sektorn innefattar många verksamheter görs bedömningen att ingen utav de 

verksamheter som bedrivs i kommunen kan/bör klassas som samhällviktig verksamhet. Det 

finns dock större industrier och företag inom handel som bidrar till många arbetsmöjligheter 

och skatteintäkter för kommunen. På så vis har många av verksamheterna inom kommunen ett 

mycket stort värde för kommunens välfärd och dess invånare.  

Hälso- och sjukvård samt omsorg 

Inom hälso- och sjukvård samt omsorg ingår bland annat akutsjukvård, primärvård, tandvård 

och psykiatri. Förutom regelrätt sjukvård ingår omsorg om barn, funktionshindrade och äldre 

samt socialtjänst. Läkemedels- och materielförsörjning ingår också i den här samhällssektorn. 

I Varbergs tätort finns ett av Region Hallands akutsjukhus. Region Halland bedriver även 

annan sjukvård i kommunen, exempelvis en ätstörningsmottagning. I tätorten och på 

landsbygden finns ett flertal privata och offentliga vårdcentraler och tandvårdsmottagningar. 

Apoteken inom kommunen tillhandahåller mediciner till sjuka och andra behövande. Dessa 

finns utspridda över kommunens geografiska yta. Ovannämnda verksamheter bedöms som 

samhällsviktiga. De senaste årens privatisering har medfört att tillgången till vårdcentraler och 

apotek ökat och därmed finns det en ökad redundans. Mest betydelsefullt är att akutsjukhuset 

alltid har en fungerande verksamhet. 

Kommunen ansvarar för vård och omsorg.  Kommunen ansvara även för hälso- och sjukvård 

till äldre och funktionsnedsatta med behov av stöd. Exempel på verksamheter inom denna 

samhällssektor är särskilda boenden, gruppbostäder, hemtjänst och boendestöd till de som bor 

i eget boende. I takt med en allt högre grad av privatisering utförs idag en stor del av vården 

av privata företag utifrån avtal med kommunen.  Dessa verksamheter är samhällsviktiga och 

kommunen har ansvar och kontroll av all verksamhet oavsett utförare.  

Kommunen ansvarar för att alla människor vid behov får stöd i olika livssituationer. Däri 

ligger försörjningsstöd och akuta insatser för barn och ungdomar, samt att tvångsåtgärder ska 

kunna utföras enligt lag med bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av 

missbrukare (LVM). Dessa insatser och tjänster bedöms som samhällsviktig verksamhet.  

Förskola och grundskola anses som samhällsviktig upp till årskurs 6, då dessa elever bedöms 
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behöva sällskap av vuxen i större utsträckning än äldre elever. På samma sätt anses 

fritidshemmen samhällsviktiga. Utan fungerande barnomsorg påverkas annan verksamhet i 

samhället eftersom föräldrars möjlighet att gå till sitt arbete försvåras.  

Information och kommunikation 

Med information och kommunikation menas teletjänster, internet, post, radio- och TV-

sändningar. Verksamheter inom sektorn är viktiga både i vardagen och under en kris. 

  

 
Figur – Lärare och elever från Peder Skrivare Skola.  Foto: Mikael Göthage 

 

Varje dag bidrar elektronisk kommunikation till olika former av finansiella tjänster, hälso- 

och sjukvård, arbete för samhällets skydd och säkerhet, transporter och energiförsörjning. 

Den traditionella fasta telefonin ersätts i allt högre grad av IP-telefoni eller mobiltelefoni. 

Statistik från Post- och telestyrelsen (PTS
7
) visar att allt fler privatpersoner idag saknar 

tillgång till fast telefoni. Av de med fast telefoni har andelen med IP-telefoni ökat. I en 

undersökning från 2013 hade 100 % av de som svarade tillgång till mobiltelefon (PTS, 2013). 

Det är viktigt att komponenter för fungerande IP-telefoni, mobiltelefoni och fast telefoni 

upprätthålls så att direktkommunikation är möjlig för privatpersoner samt privata och 

offentliga aktörer.    

Användingen av internet är stort och fler än 90 % i åldrarna 16-75 år bedöms använda internet 

(PTS, 2013). På senare år har olika typer av sociala medier fått en allt större betydelse för 

informationsspridning. Sociala medier har fördelen att de möjliggör en 

tvåvägskommunikation. Berörda privata och offentliga aktörer kan snabbt sprida viktig 

information i dessa kanaler till en bred målgrupp.  

Radiokommunikationssystemet Rakel
8
 används för utalarmering av räddningstjänst, polis och 

ambulans samt kommunikation på skadeplats. För utomhusalarmering kan anläggningar för 

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) användas. VMA-tyfoner finns i Varbergs 

                                                           
7 Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige 
8
 Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning  
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centralort samt inom den inre beredskapszonen
9
 runt Ringhals kärnkraftverk.  

Utöver internet utgör fortfarande TV och lokalradio primära kanaler för 

informationsspridning till allmänheten. I Varbergs kommun finns en av Sveriges Radios och 

en Sveriges Televisions anläggningar belägna. Radion har fördelen att fungera utan tillgång 

till el förutsatt att lyssnarna har tillgång till batteridriven radio, radio i bilen eller likande. 

Även tryckt media utgör informationskanaler i händelse av kris, framförallt kan 

lantbrevbärarna sprida viktig information till de som inte har tillgång till ovannämnda kanaler.  

Sammanfattningsvis bedöms det ovannämnda tjänsterna och verksamheterna som 

samhällsviktiga verksamheter.  

Kommunalteknisk försörjning 

Många av de verksamheter som ingår i sektorn kommunalteknisk försörjning bedriver och 

ansvarar kommunen för. Exempel på sådana verksamheter är dricksvatten- och 

avloppsförsörjning, avfallshantering och väghållning.  

Det kommunala bolaget VIVAB har hand om kommunens dricksvatten- och 

avloppsförsörjning och kommunens avfallshantering. Rent dricksvatten är viktigt. För att 

dricksvattnet ska vara av god kvalité krävs det att alla steg i produktions- och 

distributionskedjan fungerar, vilket bland annat inkluderar vattentäkter, vattenverk, 

vattenreservoarer, ledningsnät och tryckstegringsstationer.  

Att avloppsförsörjningen fungerar är väsentligt främst för att hindra att näringsrikt och 

förorenat avloppsvatten kommer ut i naturen. Avloppsreningsverk, ledningsnät och 

pumpstationer måste därför fungera.  

Ett stopp i avfallshanteringen orsakar relativt snabbt olägenheter. Under sommaren kan det 

räcka med tre dagar för att det ska uppstå sanitära olägenheter för restauranger och allmänna 

platser. Sammanfattningsvis kan VIVAB i stort klassas som en samhällsviktig verksamhet.  

Framkomlighet på våra vägar är en förutsättning för att människor ska kunna ta sig till sina 

jobb och för att varor ska färdas från producent till konsument. Det är också en förutsättning 

för att utryckningsverksamheten i kommunen. Detta förutsätter bland annat att 

halkbekämpning snöröjning samt röjning av stormfällda träd är funktioner som kan aktiveras 

vid behov. I Varbergs kommun är det Hamn- och gatuförvaltningen som ansvarar för 

byggnation, underhåll och utveckling av gator, cykelvägar och gångbanor i kommunen.  

Förvaltningen har även ansvar för planering av trafikflöden och kollektivtrafik. Snöröjning, 

halkbekämpning och bortforsling av snö på Varberg kommuns gator och gång- och 

cykelvägar utförs av anlitade entreprenörer. Utanför centralorten ansvarar Trafikverket eller 

vägföreningar (eller motsvarande) för drift och underhåll. Den samlade skötseln av vägnätet 

bedöms som samhällsviktig verksamhet.  

                                                           
9 Den inre beredskapszonen är cirka 12-15 km kring Ringhals kärnkraftverk. För zonen finns detaljerade 

utrymningsplaner. 
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Livsmedel  

Till livsmedelssektorn hör bland annat produktion, tillverkning och distribution av livsmedel. 

Även kontroll av livsmedel innefattas i samhällssektorn.  

Det finns ett stort antal aktörer inom ovanstående sektorsområden, och enskilt bedöms dessa 

inte som samhällsviktiga verksamheter, men tillsammans bidrar de till att sektorn upprätthålls.  

För att säkerställa en säker hantering av livsmedel utövar Miljö- och hälsoskydds-förvaltningen 

kontroll av registrerade livsmedelsanläggningar så som butiker, restauranger, tillagningskök med 

mera. Vid akuta händelser såsom utbrott av objektburen smitta kan förvaltningen vara 

behjälplig vid provtagningar som syftar till att hitta smittkällan. Objektburen smitta är smitta 

mellan människa och objekt såsom djur, livsmedel, ventilationsanläggningar med mera. 

Denna del av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhet utgör en samhällsviktig 

verksamhet.  

I kommunen finns ett antal livsmedelsbutiker och de kan anses samhällsviktiga även om 

utbudet i dag är så stort att det kan anses finna en stor redundans.  

Offentlig förvaltning 

Med offentlig förvaltning menas nationell, regional och lokal ledning, 

begravningsverksamheter och konsulat. Endast verksamheter kopplade till lokal ledning och 

begravningsverksamheter bedrivs inom kommunens geografiska område. Den identifierade 

samhällsviktiga verksamheten är kommunens krisorganisation. Anledningen till detta är att en 

kommunal ledning alltid måste upprätthållas. Vid alla tidpunkter måste det finnas personer 

som kan hantera de händelser som kan uppstå, som kan fatta beslut, fördela personal och 

resurser, med mera. I Varbergs kommun är det kommunens koncernledningsgrupp, under 

ledning av kommundirektören, som utgör kärnan i ledningen, såväl i vardag som i kris. 

 

 

 

 

 

  
    

 

 

 

 Figur - Illustration av kommunens organisation för hantering av särskilda och extraordinära händelser. 

Under särskilda och/eller extraordinära händelser har koncernledningsgruppen även stöd av 

kommunens samordningsstab. Vid extraordinära händelser ska kommunens 
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krisledningsnämnd kunna träda in. I Varbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

För Varbergs och Falkenbergs kommuner finns det en gemensam tjänstman i beredskap (Tib) 

som är vägen in i kommunen på tider när ordinarie verksamhet inte är i drift eller vid 

händelser som kräver skyndsamma insatser. Tib har mandat att starta upp kommunens 

krishanteringsarbete och ska även inledningsvis kunna agera stabschef i samordningsstaben.  

Den kommunövergripande ledningen är beroende av att verksamheterna fungerar och att 

förvaltningarnas och bolagens respektive ledningar fungerar.  

Flera instanser i kommunen är skyldiga att kunna upprätthålla förmågan att göra tillsyn eller 

vidta akuta åtgärder oavsett vad som händer. VIVAB och Varbergs Energi AB är sådana 

verksamheter och har därför viss personal i beredskap. Socialförvaltningen är ansluten till en 

socialjour som är gemensam i länet och som nås för akuta insatser efter kontorstid. Hamn- 

och gatuförvaltningen har personal i beredskap året runt. En ny beredskaps- och 

krisledningsgrupp har också nyligen etablerats på förvaltningen som komplement till den 

operativa beredskapsgruppen för en något mer strategisk beredskaps- och krishantering. 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan som tidigare nämnt vara behjälpliga vid 

provtagningar för att hitta en smittkälla, de har dock ingen utrusning för att kunna ta prover 

och göra analyser, det har inte heller någon beredskap eller jour. 

Förutom ledningsfunktioner finns det inom samhällssektorn offentlig förvaltning ett antal 

stödfunktioner i kommunen. Många av stödfunktionerna tillhandahålls av 

Serviceförvaltningens avdelningar. Dessa ansvarar till exempel för drift av centrala 

datasystem, produktion och leverans av mat till förskolor samt postdistribution. Flera av de 

tjänster som avdelningarna levererar är väsentliga för ett flertal samhällsviktiga verksamheter 

inom kommunen, främst de som kommunen bedriver och ansvarar för.  

Kommunens stödgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM utgör också en del 

i krisorganisationen. POSOM ska kunna aktiveras för att erbjuda stöd till drabbad (ej skadad) 

allmänhet när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. I POSOM ingår styrgrupp med 

samordnare från Räddningstjänsten Väst samt stödpersoner.  

Inom kommunen bedrivs ett flertal begravningsverksamheter, som tillsammans kan klassas 

som samhällviktigt verksamhet.  

Skydd och säkerhet 

För att minimera konsekvenser av händelser krävs att det finns en grundförmåga i samhället 

och att det finns åtgärder som kan sättas in för att minimera pågående händelsers 

skadeverkningar. I detta ingår till exempel kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård, 

polis, kustbevakning, rättsväsende, larmhantering (trygghetslarm, automatlarm, anslutning till 

SOS Alarm AB, inbrottslarm) samt väktarinsatser. 

I kommunen finns ett flertal av ovannämnda verksamheter. Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Väst ansvarar på uppdrag av Varbergs och Falkenbergs kommuner för 
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kommunal räddningstjänst. Det är av stor vikt att förbundets operativa verksamhet alltid 

upprätthålls. Detsamma gäller för den ambulanssjukvård som Region Halland bedriver inom 

kommunen samt för de polisiära insatser som Polismyndigheten genomför.  

Räddningstjänsten Väst har även hand om Kommunsamordningscentralen, KSC. 

Larmmottagarna i KSC sitter som en spindel i nätet med Räddningstjänstens Västs 

telefonväxel och har kontakt med många olika aktörer. Anslutna till KSC är till exempel 

jourer, beredskaper, inbrottslarm, automatlarm, överfallslarm och kameraövervakning för 

kommunen och dess bolag. Till KSC är det också cirka 2 400 trygghetslarm kopplade. De 

samtal som kommer in gällande just trygghetslarmen tas emot för att sedan larmas ut till 

trygghetsteamen eller hemtjänsten. Kommunens interna säkerhetsarbete är också förlagt hos 

Räddningstjänsten Väst. Det interna säkerhetsarbetet syftar till att den kommunala 

verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor och skador.  I det 

interna skyddet ingår även kommunens försäkringsskydd. Därmed är det inte enbart den 

operativa verksamheten inom räddningstjänst som är samhällviktig verksamhet, utan även 

KSC och det interna skyddet.   

Ett flertal bevakningsföretag verkar inom kommunen, dessa tillhandahåller väktarinsatser 

varpå deras verksamheter bedöms vara samhällsviktiga. 

En av Sveriges tingsrätter finns belägen i kommunen. Varbergs tingsrätts domsaga omfattar 

även Kungsbackas och Falkenbergs kommuner, alla belägna i Hallands län. Tingsrätten sörjer 

för den grundläggande rättigheten att få sin sak prövad i en opartisk domstol. Varbergs 

tingsrätts domsaga klassas som samhällsviktig verksamhet (Varbergs tingsrätt, 2015). 

Socialförsäkringar 

Verksamheter som säkerställer rätten till social trygghet i form av sjukpenning, 

arbetslöshetsersättning, pension och barnbidrag innefattas i samhällssektorn.  

Inom sektorn har inga verksamheter identifierats då socialförsäkringar administreras på 

central nivå, det vill säga utanför kommunens geografiska område.  

Transporter 

Dagens samhälle är mycket beroende av fungerande transporter. Lagerhållning blir mer och 

mer ovanligt och att transporter kan ske är därmed en förutsättning för samhällets 

funktionalitet, både i vardagen och vid samhällstörningar. 

 

Det finns olika typer av transportsystem inom kommunens geografiska område, dessa är väg-, 

järnvägs-, sjö- och mindre flygtransport. Ett antal transportvägar går genom länet och 

kommunen, däribland E6:an, västkustbanan och utanför kusten går den hårt trafikerade 

farleden T-rutten. I kommunen finns en mindre flygplats som bland annat används av 

Frivilliga Flygkåren som är en frivillig försvarsorganisation.  

 

Buss- och tågbolag som verkar inom kommunen tillhandahåller persontransporter. Dessa är 

samhällsviktiga för att andra samhällsviktiga verksamheter ska kunna bemannas, då pendling 
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till och från arbetet är vanligt förekommande inom kommunen (Länsstyrelsen i Hallands län, 

2014c).    

 

 
Figur – Varbergs hamn. Foto: Mikael Göthage 

Godstransport sker till och från Varbergs hamn. För att hamnverksamheten ska kunna vara i 

drift krävs fungerande sjö-, väg och järnvägstransport. Hamnen i sig anses vara en viktig 

komponent för att viss godstransport till och från kommunen ska fungera. Hamnen ska också 

kunna nyttjas som nödhamn, vilket innebär att ett fartyg ska kunna söka hjälp och anlöpa 

hamnen vid exempelvis brand eller sjukdomsutbrott. Hamnen skulle också kunna användas 

för mottagande av materiella resurser i kris. Utifrån ovanstående bedöms hamnen som 

samhällsviktigt verksamhet. 

Skyddsvärt 

Det skyddsvärda fokuserar på de ”mjuka värdena” och kompletterar på så sätt begreppet 

samhällsviktig verksamhet som till stor del fokuserar på funktioner hos olika samhällsviktiga 

verksamheter.  

2013 genomförde kommunen en fördjupad analys inom området sociala risker. Steg ett i den 

analysen var att identifiera det skyddsvärda. Det skyddsvärda exemplifieras ofta i 

kommunernas övergripande visioner. I projektet sociala risker delades det skyddsvärda in i 

fyra områden; värden, system, människa och miljö (Länsstyrelsen i Hallands län 2014b). De 

fyra skyddsvärda områdena upprätthålls av identifierade samhällsviktiga verksamheter och 

sätter de olika sektorerna i relation till vad som kan kallas för mjuka värden.   

 

Värden – demokratiska och mänskliga rättigheter 

Skyddsvärda mänskliga rättigheter inkluderar rätten till bostad, arbete, god sjukvård och 

utbildning. Jämlikhet och jämställdhet avser människors lika värde. Detta innebär att alla 
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individer, oberoende av kön, ålder och bakgrund, ska omfattas av samma rättigheter och 

bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar att leva ett värdigt och 

meningsfullt liv. Till demokratiska rättigheter hör tryck- och åsiktfrihet, samt möjlighet till 

delaktighet och inflytande i demokratiska processer. 

System – väl fungerande samhällsfunktioner 

Välfungerande samhällsfunktioner är en förutsättning för att människor ska känna tillit till 

samhället. Till detta hör förtroende för rättsprocesser, myndigheter och demokratiska 

processer. 

Människa – fysisk och social trygghet 

Människors fysiska och psykiska trygghet och hälsa är skyddsvärd, men även den ekonomiska 

tryggheten och möjligheten till personlig utveckling. Ett fungerande ekonomiskt skyddsnät 

och en god arbetsmarknad är därmed skyddsvärt.  

Miljö – fysisk och psykisk hälsa och trygghet samt ekonomisk trygghet 

Alla människor har rätt att känna sig trygga i sin vardag, och en fysisk och psykisk trygg 

miljö är därför skyddsvärd. Barn, elever, kvinnor, män, äldre och funktionshindrade ska 

kunna känna sig trygga i hemmet, i skolan, på arbetet och utomhus – dag som natt. Miljön ska 

även vara socialt och ekologiskt hållbar. 

Kritiska beroenden för Varbergs kommuns samhällsviktiga 

verksamheter 

 

 

 

 

 

De kritiska beroendena delas in i fem olika områden: infrastruktur, information, kapital, varor 

och tjänster, personal och verksamhetsnära system (Gellerbring et. al. 2014). 

Infrastruktur 

Tillgång till el är en av grundförutsättningarna för att dagens samhälle ska fungera. Elen är 

väsentlig för att andra samhällsviktiga verksamheter såsom IT, VA-system, fjärrvärme med 

mer ska fungera. Utan el blir det stora problem för kommunens verksamheter men även för 

flertalet av kommunens invånare. Förutom el används fjärrvärme och naturgas för 

uppvärmning i en del av kommunens samhällsviktiga verksamheter.  

Tillgång till rent dricksvatten är livsnödvändigt och även en grundförutsättning för många 

verksamheter, inte minst inom vård och omsorg. Enligt Livsmedelsverket bör kommunen i en 

situation som kräver nödvattenförsörjning kunna tillhandahålla 3-5 liter per person/dygn inom 

Definition av kritiska beroenden (MSBFS 2015:5): 

”Beroenden som är avgörande för att samhällsviktig verksamhet ska kunna fungera. 

Sådana beroenden karakteriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande 

verksamheter relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd 

att en extraordinär händelse inträffar.” 
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några timmar och inom 3 dygn bör de kunna tillhandahålla 10- 15 liter per person/dygn. I 

Varberg var behovet för dricksvattenförsörjningen cirka 5 miljoner m
3
 för år 2013. 

Ledningsnätet måste hållas trycksatt för att säkerställa att inte förorenat vatten tränger in. 

Dricksvattnet används även för hygien och för att spola i toaletterna. Skulle vattnet bli så 

förorenat eller smittat att det inte går att använda för spolning i toaletterna skulle det få stora 

konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter såsom förskolor och skolor samt boende för 

äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Samtliga förvaltningar och bolag är beroende av telefoni och IT-system för sin dagliga 

verksamhet och, i många fall, för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Telefonin 

är en förutsättning för att kontakt ska kunna upprätthållas mellan kommunens personal och 

med andra aktörer och allmänheten, ett tydligt exempel här är allmänhetens möjlighet att 

tillkalla hjälp via nödnumret 112. Beroendet av fast telefoni har de senaste åren blivit mindre 

till förmån för mobiltelefoni. Telefonin är i sin tur beroende av el för strömförsörjning av 

master och laddning av själva telefonerna.  

Varbergs kommun är beroende av internet dels för kommunikation men även för åtkomst av 

vissa verksamhetsnära system som kan vara avgörande för de samhällsviktiga 

verksamheterna. Internet är även en viktig källa till inhämtning och spridning av information 

både i vardagen och i krissituationer. Den traditionella fasta telefonin har dessutom i stor grad 

ersatts av IP-telefoni vilket har stärkt beroendet av internet ytterligare. Kommunens 

verksamheter är dessutom beroende av åtkomst till lagrat material och därför är serverhallar 

och tillhörande förbindelser viktiga. 

I avsaknad av internet och telefoni måste kommunikationen ske på annat sätt. Rakel är det 

radiossystem som idag används för kommunikation mellan aktörer med ansvar för bland 

annat krishantering. Rakel används till vardags av bland annat blåljusmyndigheterna och 

försvarsmakten. Kommunens tjänsteman i beredskap har tillgång till Rakel. Även 

trygghetsteamen som utför natthemtjänst och åker på trygghetslarm under kvällar och nätter 

kommer att få tillgång till Rakel framöver.   

För att kommunikationssystemen ska fungera krävs att själva infrastrukturen fungerar det vill 

säga fibernät, telenät, master, kablage, noder, servrar, basstationer med mera.  

Framkomliga vägar är avgörande för att akuta insatser av räddningstjänst, polis och ambulans 

ska kunna nå fram till behövande men även för att hemtjänst och hemsjukvård ska kunna 

bedriva sin verksamhet. Dessutom är vägnätet tillsammans med järnvägen avgörande för att 

olika typer av transporter ska kunna ske. Utan ett framkomligt vägnät kommer många 

verksamheter i samhället att stå still. För kommunen är det i flera verksamheter avgörande att 

personalen kan komma till sitt arbete. Exempelvis kan förskolan och boenden för äldre och 

personer med funktionsnedsättning inte hålla öppet om inte personalen kan komma fram. För 

att vägnätet ska vara farbart krävs det att snöröjning och halkbekämpning fungerar vintertid. 

Även tillgång till personal och materiel för trädfällning är avgörande i samband med 

röjningsarbetet efter stormar och liknande.   
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Information 

Lägesbild används inom svensk krishantering som ett begrepp för att beskriva ”den 

information och förståelse som en eller fler aktörer har vid en viss tidpunkt vid hanteringen 

av en samhällsstörning” (Landgren & Borglund 2014). En lägesbild kan innehålla 

information om inträffad händelse, händelseutveckling, resursanvändning, åtgärder och beslut 

och prognos. Att lägesbilden är så överensstämmande som möjligt med verkligheten är 

avgörande för att kommunen ska kunna vidta rätt åtgärder för att mildra konsekvenserna av en 

samhällsstörning. För att skapa en lägesbild krävs det hantering av information inom egen 

organisation, med andra aktörer, allmänheten och media. För att den här 

informationshanteringen ska fungera är kommunen beroende av olika kommunikationssystem 

såsom webbaserat informationssystem WIS, telefoni, internet, radio, informationsnumret 113 

13 med mera.  

Väderprognoser är information som ofta är viktig i hanteringen av olika händelser. Vädret 

påverkar många gånger konsekvenserna av olika händelser. Exempelvis blir ett elavbrott mer 

kännbart om det är kallt och bostäder kyls ner och en skogsbrand blir mer svårsläckt i 

samband med kraftig vind. Via Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 

tillhandahålls även vädervarningar som kan ge en tidig varning och möjlighet till förberedelse 

för olika typer av väderrelaterade händelser såsom stormar, snöoväder och skyfall.  

Media spelar en viktig roll i hanteringen av en kris. Via media kan kommunen skapa och 

förmedla en lägesbild. Värt att poängtera när det gäller information är vikten av 

informationens riktighet. Källkritik är alltid viktigt men kanske särskilt viktigt under olika 

typer av samhällsstörningar. Ofta råder det en brist på riktig information om läget och det kan 

bidra till ryktesspridning och samtidigt kan vilseledande eller direkt felaktiga uppgifter vara 

en del i hotet. Detta gäller främst olika typer av antagonistiska hot såsom terrorism eller 

våldsbejakande extremism.  

Kapital, varor och tjänster 

Flera verksamheter framhåller att de är beroende av ändamålsenliga lokaler. Detta gäller 

främst lokaler inom omsorgsverksamheterna såsom särskilda boenden för äldre men även 

exempelvis skolbyggnader. Viss redundans finns men om flera av de befintliga lokalerna inte 

kan användas blir det stora konsekvenser för dessa verksamheter.   

Kommunen är beroende av en rad olika varor och tjänster. Larmtjänsten 112 som 

tillhandahålls av SOS Alarm är avgörande för att ambulans, polis och räddningstjänst ska 

kunna bli larmade men även andra funktioner såsom socialtjänsten kan larmas via SOS.  

Kommunen är beroende av fordon och drivmedel. Fordon och drivmedel är viktigt för 

exempelvis räddningstjänst, hemtjänst och hemsjukvård, men drivmedel krävs även för drift 

av reservkraft för att kunna producera och distribuera dricksvatten vid strömavbrott. Samtliga 

verksamheter är i någon mån beroende av transporter. Det kan handla om att få varor 

levererade såsom livsmedel, hygienartiklar, kemikalier eller för att personalen ska kunna 

komma till jobbet.  
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Livsmedel är viktigt för att serviceförvaltningen ska kunna tillhandahålla mat till boenden för 

äldre och funktionshindrade, förskolan och skolan.  

Kommunen är beroende av en rad olika entreprenörer och tjänster exempelvis entreprenörer 

för vägunderhåll, vårdföretag, IT-drift, telefonileverantörer, städ och fastighetsservice och 

banktjänster. Beroendet av entreprenörer har ökat i takt med att kommunen har lagt ut flera 

verksamheter som står under deras ansvar på entreprenad.  

Personal 

Cirka 4 500 personer är anställda av Varbergs kommun (Kommunkoncernen). Till det är det 

flera hundra personer som arbetar i företag vars verksamhet helt finansieras med kommunala 

skattepengar, främst inom vård och omsorg. Alla kommunens verksamheter är beroende av 

personal. Vanliga yrkeskategorier är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och lärare. 

Dessutom finns det i kommunens verksamheter en rad nyckelfunktioner som exempelvis olika 

driftingenjörer.  

Kommunens olika ledningsfunktioner är också beroende av personal som kan fatta beslut och 

ange inriktningar för insatser med mera. Även stödfunktioner exempelvis kommunens 

samordningsstab behöver kunna förses med utbildad personal.   

I hanteringen av samhällsstörningar kan kommunen vara i behov av hjälp från externa aktörer 

med specialistkompetens exempelvis experter inom olika statliga myndigheter. 

Livsmedelsverkets stödgrupp, VAKA – nationell vattenkatastrofgrupp är ett exempel på en 

grupp med specialistkompetens.   

Verksamhetsnära system 

Verksamhetsnära system kan vara allt från drift- och övervakningssystem för 

dricksvattenproduktion och elförsörjning till olika typer av dokumentationsprogram. Vissa 

program är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna bedrivas på ett säkert 

sätt exempelvis socialförvaltningens program för journaler.  

I vargdagen sker mycket av kontakterna inom och mellan kommunen och andra 

organisationer och allmänheten via epost. E-postsystem kan också anses vara önskvärt att 

fungerar för att arbetet ska ske så enkelt som möjligt.  

När det gäller krishantering är WIS ett viktigt system för att kunna underlätta 

informationshantering mellan olika krishanteringsaktörer. Med hjälp av WIS kan kommunen 

följa lägesbilderna i andra kommuner och organisationer och samtidigt delge sin egen bild av 

läget. GIS-programmet
10

 Geosecma och dess innehåll i form av olika kartor över kommunen 

är också ett viktigt verktyg i kris.  

  

                                                           
10

 GIS står för geografiskt informationssystem och används av kommunen. I GIS lagras, analyseras och 

presenteras geografiska data.  
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Riskanalys  

En riskanalys innehåller flera olika delar. Inledande görs en systematisk identifiering av olika 

händelser som, i det här fallet, bedöms kunna leda till extraordinära händelser för kommunen. 

Därefter görs en bedömning av hur troliga det är att dessa händelser inträffar och vilka 

omedelbara negativa konsekvenser som kan uppstå. Utifrån detta analyseras sedan 

verksamhetens sårbarheter samt bedöms förmågan att hantera olika samhällstörningar 

(Eriksson et.al.2011). 

I kapitlet grupperas de identifierade händelserna i fem olika händelsekategorier. För utförlig 

lista på identifierade och analyserade händselser inom varje kategori se bilaga 1. 

Verksamhetens sårbarhet och förmåga att hantera olika samhällstörningar återfinns i kapitlet 

Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskapen inom kommunen och 

dess geografiska område 

Identifierade och analyserade risker  

Nedan beskrivs de fem olika händelsekategorierna, vad som karakteriserar dem och vilka 

konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhetsbedömningar har utelämnats. 

Naturolyckor 

Naturolyckor inträffar till följd av geologiska och hydrometeorologiska företeelser, exempel 

på naturolyckor är snöoväder, stormar och skyfall.  

Totalt har nio naturolyckor identifierats och bedömts, oavsett typ av naturolycka så är 

konsekvenserna likartade. Identifierade och analyserade naturolyckor bedöms innebära 

störningar i trafik-, el- och teleförsörjningen. Sådana störningar kan innebära fara för liv och 

hälsa i de fall samhällsviktiga verksamheter inom hälso- sjukvård och omsorg samt skydd och 

säkerhet inte kan upprätthållas eller på annat sätt påverkas så att behövande blir lidande.    

Vanligt är att naturolyckor påverkar ett större geografiskt område samtidigt och därmed kan 

hela kommunen eller större delar av kommunen vara drabbad och behovet av hjälp vara stort. 

Även närliggande kommuner och län kan drabbas av samma naturolycka vilket kan begränsa 

resurstillgångar och därmed försvåra kommunens hantering av naturolyckor. Vid större 

naturolyckor kan byggnader skadas vilket innebär oväntade kostnader för kommunen, privata 

aktörer och kommunens invånare. Större skador kan i värsta fall innebära att boende eller 

verksamheter måste flyttas vilket kan vara mycket komplex om de drabbade har särskilda 

behov.      
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Figur – Gräsbrand.  Foto: Räddningstjänsten Väst 

För flertalet av de identifierade och bedömda naturolyckorna finns möjlighet att på förhand 

eller löpande vidta åtgärder för att undvika eller minimera skaderisker på egendom. I många 

fall är naturolyckor dock svåra att förutspå och svårbedömliga, de prognoser som ges stämmer 

inte alltid överens med naturolyckors faktiska utfall. I vissa fall kan utfallet bli lindrigare än 

väntat och i andra fall sämre, därmed är det inte säkert att rätt åtgärder vidtas i rätt tid.  

Konsekvenserna av realiserade naturolyckor kan utifrån ovanstående bedömas bli mycket 

omfattande för Varbergs kommun. Värt att ha i åtanke är att de globala klimatförändringar 

som har konstaterats de senaste åren kommer att medföra ökade risker för flera av 

händelserna inom denna kategori. Klimatförändringarna beräknas leda till högre temperaturer, 

ökade nederbördsmängder och ökad risk för översvämningar både vid vattendrag och till följd 

av höjd havsnivå. Även risken för ras och skred bedöms öka samt risken för värmeböljor. 

Klimatförändringarna kan även leda till att andra risker ökar såsom risken för förorenat 

dricksvatten eller påverkan på jord- och skogsbruk till följd av förändrade förutsättningar för 

grödor, skadegörare, blötare marker med mera. (Länsstyrelsen i Hallands län 2014a). 

Andra olyckor 

Med andra olyckor menas incidenter som uppkommer plötsligt och oavsiktligt och som kräver 

räddningsinsatser och vanligtvis påverkar ett mindre geografiskt område. Karakteristiskt för 

dessa olyckor är att de inte går att förutspå och innebär en fara för liv, egendom och miljö. 

Det finns många typer av olyckor inom kategorin, ett urval har därför gjorts och de totalt 22 

olyckorna som identifierats och bedömts anses innebära att många förolyckas och/eller att en 

större räddningsorganisation samt kommunal krisorganisation krävs.     

Olyckor som rör olika typer av utsläpp av farliga ämnen är komplicerade och resurskrävande. 

I de fall kommunens resurser inte räcker till behöver resurser begäras från andra närliggande 

kommuners räddningstjänster och/eller kommunala krisorganisationer. Resurser från 

nationella och internationella privata och offentliga aktörer kan också behöva efterfrågas. 

Tilldelade resurser måste tas om hand på bästa sätt, vilket i sig är resurskrävande. Det bör 
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tilläggas att beredskapen för övriga händelser kan komma att begränsas i samband med att 

resursbrist uppstår. Stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser är ofta att vänta i 

samband med dessa olyckor.  

Som tidigare nämnt finns ett av landets kärnkraftverk Ringhals beläget i kommunen. 

Konsekvenserna för kommunen vid en kärnteknisk olycka på Ringhals med radioaktivt 

utsläpp som följd kommer vara mycket påtagliga för kommunen, länet och nationen. Även 

omvärlden skulle involveras i samband med en kärnteknisk olycka. För kärnteknisk olycka 

finns en särskild organisation och speciellt framtagna handlingsplaner och rutiner. Det 

stödmaterial som är framtaget för kärnteknisk olycka är också användbart för hantering av 

andra olyckor som kräver inrymning, utrymning eller evakuering.  

Gemensamt för alla typer av olyckor är att de kan drabba verksamheter på sådant sätt att 

verksamheten plötsligt slås ut och måste förflyttas under en längre tid. Även privatpersoner 

kan drabbas på sådant sätt att deras hem inte går att nyttja. Socialförvaltningen är den 

förvaltning som ansvarar för att kommunens invånare har ett fungerande boende i det fall den 

enskilde inte kan tillgodose sina behov, därav kan de få en ökad arbetsbelastning i samband 

med olyckor som påverkar invånarnas bostadsmiljö. 

Olyckor kan i vissa fall slå ut teknisk infrastruktur och försörjningsystem och det innebär att 

en olycka, trots att den begränsas till ett geografiskt område, kan påverka verksamheter och 

privatpersoner som vistas långt från olycksplatsen. I de fall en olycka resulterar i att ett flertal 

personer drabbas och/eller förolyckas, kommer kommunens organisation för psykiskt och 

socialt omhändertagande POSOM involveras. Avslutningsvis är det vanligt förekommande att 

olyckor involverar flera aktörer, både privata och offentliga, därav krävs ett nära samarbete 

mellan kommunens berörda verksamheter och berörd aktör/aktörer.  

Vid inträffande av ovannämnda olyckor kommer ett långvarigt stöd- och informationsbehov 

från allmänheten, privata och offentliga aktörer behöva bemötas. Detta informationsbehov 

förväntas inledningsvis kunna bli så stort att kommunens intranät och andra ordinarie 

informationskanaler, exempelvis mobilnätet överbelastas och slås ut. Även vid andra typer av 

olyckor och händelser kan informationskanaler bli övervelastade och slås ut.  

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 

Kategorin innefattar händelser som påverkar tekniska system och har en direktinverkan på 

samhällsviktigt verksamhet. Händelserna innebär avbrott och störningar i drift och produktion 

av exempelvis el och vatten.   

Elva händelser som förväntas innebära avbrott i teknisk infrastruktur och försörjningssystem 

har analyserats. För flertalet av de analyserade händelserna kan ett avbrott förväntas innebära 

en fara för dem som har försämrad hälsa och är i behov av fungerande sjukvård. Framför allt 

är sådana konsekvenser troliga vid avbrott i vatten- och elförsörjningen. På lång sikt kan alla 

händelserna förväntas innebära problem även för de som har en god hälsa och kan klara sig på 

egen hand.  
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I de fall IT-system inte fungerar kan utbetalningar till bidragstagare utebli. Personer i behov 

av vård och omsorg kan inte behandlas med stöd av deras journaler vilket kan innebära en 

hälsofara för drabbade. I stort sätt är alla typer av verksamheter mer eller mindre beroende av 

fungerade IT-system och arbetsuppgifter kommer därför inte kunna utföras som vanligt och i 

vissa fall inte alls. Olika typer av larmsystem kommer att påverkas negativt och i vissa fall 

inte fungera, vilket kan innebära att nödställda inte får hjälp eller materiella skador på 

egendom.   

Sker avbrott i el- och värmeproduktionen under vinterhalvåret kan omplacering av 

verksamheter bli nödvändig, något som skulle kunna innebära att kommunen tvingas begränsa 

eller stänga vissa verksamheter.  

Vid avbrott i dricksvatten- och avloppsförsörjningen kan det bli nödvändigt för kommunen att 

distribuera ut begränsade mängder vatten till verksamheter och privatpersoner. Sådan 

distribution kräver mycket personella och materiella resurser.      

Antagonistiska hot och social oro 

Med antagonistiska hot menas avsiktliga handlingar och illegala hot om exempelvis terrorism, 

sabotage och stöld. Agerandet sker medvetet och av ondo, i syfte att åstadkomma exempelvis 

politisk eller ekonomisk vinning. Social oro är ett brett begrepp som omfattar olika typer av 

angrepp eller utfall på det som samhället anser som skyddsvärt se kapitel Skyddsvärt.  

Många olika typer av händelser kan ses som eller leda till antagonistiska hot eller social oro 

enskilt eller i kombination med varandra. Kommunen har identifierat och analyserat 18 

händelser som är kopplade till ovanstående begrepp. Gemensamt för dessa är att de inskränker 

det skyddsvärda, exempelvis demokratiska rättigheter och social trygghet.   

Flera av de analyserade antagonistiska hoten förväntas kräva in- eller utrymning, något som 

gör att alla aktiviteter måste avslutas (främst vid utrymning). Framkomligheten på vägar kan 

begränsas i närområdet, vilket i sig kan fördröja andra räddningsinsatser. I de fall hot 

verkställs och resulterar i dödsfall eller omfattande skador på människa, egendom och miljö, 

kan ett mycket stort nationellt och internationellt medialt intresse förväntas.  

Händelser tillföljd av social oro är oftast eskalerande och därmed finns det signaler för 

kommunen att uppmärksam innan den sociala oron får direkta negativa konsekvenser för den 

enskilde eller samhället i stort. I vissa falla är det dock svårt att upptäcka och tolka dessa 

signaler i tid. Upplopp kan till exempel ske oväntat trots att viss information som kommit in 

timmar eller dagar tidigare kunnat visa att ett upplopp kommer ske. De bedömda händelserna 

kan också ske parallellt med varandra eller som ett resultat av konsekvenserna från tidigare 

händelse. Ovanstående innebär att social oro ofta är komplexa sammanhang som kräver god 

kunskap och bred samverkan mellan många aktörer för att hanteras och förutses i ett tidigt 

skede.  

Det senaste året har våldsbejakande extremism uppmärksammats mer. Våldsbejakande 

extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier, eller miljöer som inte accepterar en 

demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Enligt 
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rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser som överlämnades till 

regeringen i januari 2014 finns det personer som agerar mot det demokratiska systemets 

grundläggande principer och funktion i syfte att uppnå sina mål. Även om våldsbejakande 

extremism i dagsläget, sammantaget inte utgör ett hot mot det demokratiska statsskicket visar 

rapporten på tendenser som kan innebära ytterligare utmaningar i framtiden. För att förhindra 

att våldsbejakande extremistmiljöer får fäste i samhället samt att individer lockas till att delta i 

dem är det angeläget att vi arbetar långsiktigt och förebyggande 

(www.samordnarenmotextremism.se). 

Sjukdomar  

De sjukdomar som identifierats och bedömts är av sådan karaktär att en större del av 

befolkningen snabbt insjuknar eller avlider tillföljd av smittspridning från exempelvis djur till 

människa eller förorenat dricksvattnet.  

En av de främsta konsekvenserna vid smittspridning är omfattande personalbrist under flera 

månader med en intensivare period på några veckor. Stort personalbortfall till följd av 

sjukdomsfall påverkar kommunen generellt men framför allt påverkas personalkrävande 

verksamheter inom vård och omsorg. Kommunens verksamheter kan också drabbas hårt i de 

fall ett flertal nyckelpersoner inom ett specifikt sakområde insjuknar samtidigt. 

Nyckelpersoner kan vara svåra att ersätta med kort varsel och bortfallet av deras sakkunskap 

kan påverka driften av samhällsviktig verksamhet negativt. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen som har hand om smittspårning kan bli tungt belastade i samband 

med realisering av bedömda händelser. I de fall förvaltningen drabbas av sjukdomsbortfall 

kan identifieringen av smittkällan fördröjas, vilket kan leda till att fler insjuknar.    

Kommunen kan utifrån ovanstående tvingas göra svåra prioriteringar och vissa verksamheter 

kan behöva stängas. I de fall smittspridningen sker via livsmedel eller dricksvattnet påverkas 

främst Serviceförvaltningens tillhandahållande av mat till barn och äldre. Serveringen kan i 

värsta fall utebli. Troligtvis kommer serveringen utebli under kortare tid (dagar) i väntan på 

att en alternativ lösning organiseras. Vid utebliven servering kan verksamheter behöva 

omprioritera och/eller stängas.   

En epizooti kan i vissa fall väntas påverka ett specifikt geografiskt område en längre tid (år), 

så kan vara fallet vid exempelvis mjältbrandsutbrott. Om drabbat område är av värde för 

samhällsviktigt verksamhet så som transport eller distribution av livsmedel kan förseningar 

eller uteblivna leveranser väntas. Ett sådant scenario förväntas drabba slutkunder till dess att 

en alternativ lösning etablerats. Verksamheter inom drabbat område kan komma att påverkas 

under flera år och i vissa fall kan verksamheter behöva flyttas permanent. Ökad efterfrågan av 

exempelvis bygglov är trolig.   

Vid pandemi kommer resurser troligtvis inte kunna begäras från närliggande kommuner 

eftersom pandemier är världsomspännande. Kommunen kommer därför behöva anpassa sina 

åtgärder efter nationella och internationella direktiv. I de fall vaccin inte hinner framställas 

kan dödsantalet bli högt. Omfattningen för kommunen dess invånare och verksamheter är 

svåra att bedöma i samband med en pandemi, men de fysiska och psykiska påfrestningarna 

kan väntas bli mycket påfrestande och svårhanterliga. 



 

32 
 

Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskapen 

inom kommunen och dess geografiska område 

I detta kapitel beskrivs resultatet från beroendeanalysen och riskanalysen. Resultatet är en 

beskrivning av ett urval av åtgärder eller stötdämpare som finns i organisationen i dag för att 

på så sätt kunna bedöma om de i sin tur är tillräckliga. Erfarenheter från tidigare övningar och 

händelser redovisas också för att se om det utifrån de erfarenheterna kan identifieras 

ytterligare åtgärder för att minska sårbarheten och öka krisberedskapen.  

För att kunna gå vidare i detta kapitel bör begreppen sårbarhet och krisberedskap definieras. 

 

 

 

 

 

 

Beroendeanalys - resultat 

Frekvent förekommande kritiska beroenden återfinns kanske främst inom områdena 

infrastruktur, kapital, varor och tjänster samt personal. Nedan diskuteras varför dessa 

beroenden återkommer frekvent och i vilken mån det finns olika stötdämpare (fotnot).  

Fler av stötdämparna har i sin tur egna beroenden för att kunna fungera exempelvis 

reservkraft då aggregaten är beroende av drivmedel, personal och tillgängliga vägar för att 

kunna vara i drift vid strömavbrott. 

Infrastruktur  

Kommunens invånare och verksamheter är direkt beroende av rent dricksvatten. Ett stopp i 

dricksvattenleveransen i något led får konsekvenser. VIVAB har en plan för 

nödvattenförsörjning i vilken det framgår vilka samhällsviktiga verksamheter som först ska 

förses med nödvatten. Oavsett planering kommer en nödvattenförsörjning innebära 

konsekvenser för kommunens verksamheter. Detta då den vattenmängd som distribueras blir 

begränsad. Även själva vattenhanteringen är resurskrävande, både för VIVAB och för 

kommunens övriga verksamheter men även för den drabbade allmänheten då vatten måste 

hämtas på vissa utlämningsställen.  

I princip samtliga samhällsviktiga verksamheter är i någon mån beroende av el. El används till 

elektrisk utrustning för själva arbetet såsom belysning, datorer, laddning av telefoner, 

matlagningsutrustning och medicinteknisk utrustning. Den används även till uppvärmning och 

ventilation.  

Dessutom påverkas övrig infrastruktur såsom dricksvatten- och avloppsförsörjningen vid 

Vad är sårbarhet? 

”De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system eller egendom 

mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse.”(MSBFS 2015:5).  

 

Vad är krisberedskap?  

”Förmåga att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 

organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, 

motstå och hantera krissituationer. ” (MSBFS 2015:5) 
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längre strömavbrott. Utvalda vattenverk har reservkraft som startas automatiskt. På 

avloppsreningsverken krävs det i de flesta fallen manuell start för att reservkraften ska dra 

igång. Det kräver i sin tur tillgänglig personal och farbara vägar. För att föra hela produktions- 

och leveranskedjan från vattentäkt till kund krävs det att flera komponenter fungerar och flera 

av dessa komponenter kräver el. Att driva dricksvatten- och avloppsförsörjningen med hjälp 

av reservkraft en längre tid kräver även en organisation för underhåll och tankning av 

reservkraftverken och tillgång till drivmedel.   

Längre elavbrott kan ju även komma att påverka internet och telefoni då själva infrastrukturen 

för dessa system kräver el men detta ligger utanför Varbergs kommuns ansvarsområde. 

Däremot bör det beaktas att utan el påverkas laddningsmöjligheterna för mobiltelefoner och 

datorer både för kommunens personal och allmänheten. Kommunens personal bör kunna lösa 

detta genom att kommunen har lokaler försedda med reservkraft men för allmänheten kan det 

vara ett bekymmer. För allmänheten blir det också svårare att ta del av information via 

ordinarie mediekanaler. Undantag här är radio och tryckt media som inte är lika beroende av 

el.  

Infrastruktur för olika typer av elektronisk kommunikation såsom internet och telefoni är 

också ett återkommande beroende i flertalet av de samhällsviktiga verksamheterna. Denna 

infrastruktur är ofta dirketkopplad till beroenden inom områdena information och 

verksamhetsnära system då mycket information sprids via internet eller telefoni och de 

verksamhetsnära systemen oftast är beroende av en internet-anslutning. Telefoni och då 

främst mobiltelefoni är viktigast för de verksamheter som är i rörelse såsom exempelvis 

hemtjänst och hemsjukvård. Mer stationära verksamheter kan kommunicera och ta del av 

information via e-post, Lync
11

 eller andra kanaler. För att säkerställa möjligheten till 

kommunikation kommer Trygghetsteamen som åker på trygghetslarm och utför 

hemtjänstuppdrag under kvällar och nätter att förses med RAKEL. Detta kommer att minska 

beroendet av mobiltelefoni för den yrkeskategorin samtidigt som det kommer att öka 

kommunens förmåga till samlad lägesbild. Trygghetsteamen rör sig i hela kommunen och kan 

rapportera in lägesbilder från olika platser och på så bidra till en bättre samlad lägesbild för 

hela kommunens geografiska område i de fall andra möjligheter till kommunikation inte 

fungerar. Beroendet av internet är komplext. I vissa fall finns det rutiner för 

pappersdokumentation och andra manuella rutiner men i vilken utsträckning det är tillräckligt 

är svårt att säga.  

Framkomliga vägar är även ett återkommande beroende för verksamheter i rörelse såsom 

räddningstjänst och hemtjänst. Räddningstjänsten har utrustning för att kunna fälla träd och på 

så sätt skapa framkomlighet. Räddningstjänsten har dessutom tillgång till terränggående 

fordon och kan, med hjälp av dessa, bistå hemtjänst och hemsjukvård i de fall det handlar om 

livsnödvändiga uppdrag. I ett sådant arbete är det viktigt att beakta personalens egen säkerhet 

och i vissa fall kanske ett röjningsarbete måste avvaktas på grund av allt för stora 

säkerhetsrisker. Det bästa är om man i samband med exempelvis vädervarningar eller likande 

kan bedöma huruvida det finns personer som med stor sannolikhet kan komma att behöva 

                                                           
11

 Program för direktkommunikation som används för till exempel text och videokonversationer mellan en eller 

flera personer.  
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akuta insatser och i så fall flytta dem till något av kommunens boenden där det finns personal. 

Rutiner för sådana bedömningar och förflyttningar finns men de är i sin tur beroende av säkra 

prognoser i tillräckligt god tid.  

Personal 

Personal är ett återkommande beroende för alla samhällsviktiga verksamheter. I vissa fall 

handlar det om spetskompetenser som är unika i kommunen och därför svåra att ersätta. I 

andra fall handlar det om yrkeskategorier som det krävs en större volym av och där det i så 

fall kan bli brist i händelse av exempelvis stor sjukfrånvara eller problem att ta sig till arbetet. 

Volympersonal kan flyttas inom kommunen för att täcka upp där det behövs och rutiner för 

detta finns idag främst inom omsorgsverksamheterna.  

Samverkan inom länet sker för att minska beroendet av personal genom att man ska kunna 

stötta upp med personal från mindre drabbad kommun. Detta är väletablerat inom exempelvis 

räddningstjänsten där räddningspersonal skickas mellan kommunerna och även till andra delar 

av landet om behov finns. Under långdragna samhällstörningar krävs det en uthållighet i 

ledningsfunktioner och staber. Länets kommuner tillämpar samma stabs- och ledningsmetodik 

vilket underlättar utbytet av stabspersonal vilket möjliggör en ökad uthållighet och minskad 

sårbarhet i länet.  Inom viss samhällsviktig verksamhet är det en brist på nyckelpersoner och 

möjligheten att snabbt rekrytera eller anlita bemanningsföretag är begränsad. Ett exempel på 

sådan verksamhet är produktion och drift av vatten. Med anledning av detta har VIVAB och 

Laholmsbuktens VA som ansvarar för dricksvatten- och avloppsförsörjningen i Laholm och 

Halmstad börjat diskutera en samverkan för att bolagen ska kunna stötta varandra med bland 

annat driftpersonal under olika samhällsstörningar. 

Drivmedel  

Ett återkommande kritiskt beroende inom området kapital, varor och tjänster är drivmedel. En 

brist på eller ett stopp i drivmedelsförsörjningen skulle kunna få konsekvenser för en rad 

verksamheter inom kommunens geografiska område. Verksamheter som drabbas akut är 

utryckningsverksamhet, hemtjänst och sjukvård. En störning i drivmedelsproduktionen skulle 

få konsekvenser för samhället i stort då tillgången till drivmedel är avgörande för transporter i 

vardagen och drift av reservkraft i händelse av elavbrott.  

Riskanalys - resultat 

Nedan följer en sammanfattande riskanalys som främst berör återkommande konsekvenser. 

Åtgärder som berör dessa konsekvenser bör prioriteras.  

Utfallen av identifierande och analyserade risker står i relation till rådande omständigheter. 

Det innebär att identifierade riskers utfall och existens kan variera. Val av åtgärder måste 

sättas i relation till den nytta de kan generera då kostnaden i vissa fall inte kan motivera 

nyttan. Det innebär att generell planering bör göras utifrån de konsekvenser som ett flertal 

risker kan förväntas resultera i, exempelvis bör ett fåtal generella och flexibla planer tas fram 

istället för många händelsespecifika planer. 

Många av de analyserade riskerna visar att kommunen kan försättas i en situation där 

ordinarie resurser inte räcker till. Kännedom om vilka materiella och personella resurser som 
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finns att tillgå internt och externt kan mildra konsekvenser vid resurskrävande insatser. Viss 

planering för bortfall av resurser såsom bortfall av el (Styrel) eller vatten (Nödvattenplan) 

görs redan idag. Viss planering behöver ses över och revideras såsom pandemi-planerinegen 

som i mångt och mycket är en planering för personalbrist.  

Ett flertal händelser kan resultera i inrymning, utrymning eller evakuering. Den 

beredskapsplanering som görs inför kärnteknisk olycka bör utnyttjas och anpassas så att 

kommunen kan använda underlaget i andra evakuerings-, in- och utrymningssituationer.  

Gemensamma konsekvenser för ett flertal risker är att de kan slå ut den tekniska 

infrastrukturen och försörjningssystem, däribland komponenter för elektronisk 

kommunikation. Manuella rutiner och alternativa informationsvägar som klarlagts på förhand 

ökar kommunens och dess invånares förmåga att återhämta sig. Ytterligare åtgärder för att 

pröva och utveckla kommunens förmåga att fungera utan tillgång till ordinarie 

informationskanaler bör vidtas.     

Trygghetsplatser är knutpunkter som kommunen kan upprätta i syfte att sprida information i 

de fall ordinarie kanaler inte fungerar. Dessa kan också användas i syfte att tillhandahålla 

grundläggande behov, så som värme, duschmöjligheter, laddning av mobiltelefoner med mera 

vid andra typer av bortfall i infrastrukturen.  

För att kommunen ska kunna förhålla sig till de risker som råder är kontinuerlig 

omvärldsbevakning viktigt. Omvärldsbevakning gör att åtgärder kan vidtas tidigare. Det är till 

exempel till kommunens fördel att på förhand få kännedom om prognoser för värderelaterade 

händelser. 

Realiserade risker är ofta kostsamma för kommunen och en budget för oförutsedda utgifter 

och försäkringar ökar kommunens förmåga att återhämta sig från störningar. I de fall en 

specifik risk förekommer ofta eller förväntas bli mycket kostsam kan det vara lämpligt att 

vidta specifika åtgärder vilket är fallet för exempelvis större oljepåslag och kärnteknisk 

olycka.      

I vissa fall är akuta insatser inte tillräckliga för att skadeverkningarna ska bli så små som 

möjligt för kommunen. Det innebär att långsiktiga åtgärder också är av stort värde. 

Klimatanpassning och brottsförebyggande arbete är exempel på lämpliga risk- och 

konsekvensreducerande insatser.     

Avslutningsvis bör det nämnas att hanteringen av händelser och förhållningssättet till rådande 

risker i många fall kräver improvisation, till följd av att erfarenhet, rutiner med mera saknas, 

och att det i sig påverkar konsekvenserna.  

Genomförda, pågående och planerade åtgärder 

I detta kapitel redovisas ett urval av åtgärder som genomförts de senaste åren (2013-2015) för 

att minska risker och sårbarheter och stärka krisberedskapen. Här nämns också ett urval av 

åtgärder som redan är planerade eller pågående samt förslag till ytterligare åtgärder med 
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anledning av resultatet i denna analys.  

Genomförda åtgärder 

I samband med att Räddningstjänsten Väst bildades 2013 så infördes en gemensam 

tjänsteman i beredskap (Tib) för Varbergs och Falkenbergs kommun. Förbundsbildningen 

innebar också att man inrättade en gemensam kommunsamordningscentral (KSC) som 

hanterar trygghetslarm och larm till kommunala jourer såsom VIVABs journummer på 

kvällar, nätter och helger. Införandet av en Tib–funktion har stärkt kommunernas 

krisberedskap på så sätt att det alltid finns en person i beredskap som är vägen in i kommunen 

vid akuta händelser som sker utanför ordinarie arbetstider. Tib tillsammans med KSC 

genomför också en löpande omvärldbevakning för skapa en lägesbild och uppmärksamma 

behovet av eventuella åtgärder från kommunens sida. Tib fungerar också som stabschef i 

samordningsstaben.  

De senaste åren har kommunens krisorganisation utbildats i stabs- och ledningsmetodik. Cirka 

40 personer från Varbergs kommun samt cirka 30 personer från kommunens bolag och 

förbund har utbildats sedan 2013. Personal från kommunen och berörda bolag och förbund 

har dessutom utbildats i WIS. Både utbildning i WIS och stabsmetodik är något som sker 

återkommande.  

Under 2012 arbetades det fram en handlingsplan för oljeskydd. Planen testades 2014 i 

samband med den regionala samverkansövningen som hade oljeutsläpp som scenario. Efter 

samverkansövningen utvärderades både hanteringen av övningsscenariot och 

oljeskyddsplanen.   

Kommunen har genomfört planering enligt Styrgas och Styrel för 2015. Styrgas och Styrel är 

en metod för prioritering av samhällsviktiga verksamheter som är beroende av naturgas och 

el. Styrgas- och Styrelsplanering kommer att återkomma löpande med ett visst antal års 

intervall.  

Ett antal länsövergripande fördjupande projekt har genomförts de senaste åren däribland en 

fördjupad analys inom sociala risker och ett kunskapsuppbyggande projekt inom storskalig 

evakuering/utrymning.  

Vissa förvaltningsspecifika analyser har skett exempelvis gjordes en riskanalys inför 

inköpandet av en molntjänst för skolans verksamhet.  

Pågående och planerade åtgärder 

Nedan redovisas redan pågående eller planerade åtgärder.  

Styrdokument 

Den 1 januari 2014 trädde en ny överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) i kraft. 

Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter de har enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Överenskommelsen preciserar också hur uppgifterna ska 
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genomföras i form av målbeskrivning och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska 

följas upp.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete 

med krisberedskap, som ska innehålla (MSB & SKL, 2013); 

 en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att 

reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt 

bedriva samhällsviktig verksamhet, 

 en beskrivning av hur kommunen avser fullgöra åtagandena som beskrivs i denna 

överenskommelse samt hur ersättningen ska användas,  

 en övnings och utbildningsplan för mandatperioden samt  

 en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver;  

o hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,  

o hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt 

säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt 

o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som 

disponeras vid en extraordinär händelse.  

Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som identifierats på annat sätt till 

exempel utvärderingar av övningar och inträffade händelser med mera. Styrdokumentet ska 

antas under mandatperiodens första år (2015) och ange en inriktning för kommunens arbete. 

(MSB, 2015) 

Övningar 

Under hösten 2015 kommer kommunen att delta i den regionala samverkansövningen Gripen. 

Gripen kommer att ha ett scenario kopplat till en kärnteknisk olycka på Ringhals.  

I januari 2015 bistod Livsmedelsverket kommunen i planering och genomförande av en 

övning där kommunens organisation vid en händelse som påverkar dricksvattenförsörjningen 

testades. Övning prövade särskilt kommunens förmåga till nödvattenförsörjning.  

Samverkansforum  

Funktioner inom Varbergs kommun och Räddningstjänsten Väst deltar i olika 

samverkansforum inom krisberedskapsområdet med syfte att stärka samverkan inom länet 

men även med andra aktörer utanför länet. Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap 

drivs av länsstyrelsen och består av ett 60-tal olika aktörer, både privata och offentliga 

(Länsstyrelsen i Hallands län, 2014c). Ytterligare samverkansforum är säkerhetsnätverket 

Halland består av kommunerna i länets säkerhetsutvecklare eller motsvarande. I 

Säkerhetsnätverket stödjer kommunerna varandra i planeringen och genomförandet av 

gemensamma arbetsuppgifter såsom lagstadgade uppgifter inom krisberedskapsområdet och 

länsgemensamma projekt. Säkerhetsnätverket är också ett forum för erfarenhetsutbyte. Andra 

samverkansforum är SOS-rådet, kriskommunikatörsnätverket, SKLs nationella nätverk för 

kommunal krisberedskap (NKK) med flera.  
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Skydd och säkerhet 

Trygghetsteamen i Falkenberg och Varberg kommer att förses med RAKEL från och med 

2016. Detta kommer att öka kommunens förmåga att skapa en lägesbild och förbättra 

möjligheten att kommunicera i händelse av att telefonin slås ut. Trygghetsteamen kommer 

dessutom att från och med 2016, kunna åka som första insatsresurs, Fir, vid 

räddningstjänstolyckor runt om i kommunen.  

Räddningstjänsten Väst har fått ett uppdrag att ta fram en lägesbild av våldsbejakande 

extremism i kommunen. Lägesbilden ska efter framtagande kunna ligga till grund för vilka 

åtgärder kommunen beslutar att vidta. 

Slutsatser och behov av ytterligare åtgärder 

I detta stycke presenteras åtgärdsförslag som har identifierats under arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalysen eller i utvärderingar från övningar eller händelser under de senaste åren. 

För utförligare beskrivning av sårbarheter, brister och åtgärder med grund i händelser och 

övningar se bilaga 2 och 3.  

Åtgärdsförslagen presenteras i tabellen nedan där det framgår vad åtgärden har sin grund i. 

Vissa åtgärder är redan påbörjade eller har sin grund i andra lagstadgade uppgifter på 

området.  

Slutsatsen från analysen är att flera av de händelser som analyserats i riskanalysdelen får 

liknande konsekvenser. Konsekvenserna handlar ofta om att resurser eller system som är 

kritiska för den samhällsviktiga verksamheten slås ut eller drabbas av störningar. 

Åtgärdsförslagen fokuseras kring åtgärder för att minska dessa kritiska beroenden eller öka 

förmågan hos kommunen att fungera och bedriva samhällsviktig verksamhet på en skälig nivå 

trots allvarliga samhällsstörningar. Åtgärderna ska även öka kommunen förmåga att så snabbt 

som möjligt återgå till normala förhållanden.  

I övrigt så lyfter analysen fram behov av åtgärder som kan mildra konsekvenserna av flera 

typer av samhällstörningar exempelvis utsedda trygghetsplatser, utrymnings- och 

evakueringsplan och långsiktiga åtgärder för att minska konsekvenserna av naturolyckor. 

Vissa händelsespecifika åtgärder återfinns också i tabellen och detta gäller främst områden 

som redan är påbörjade.   
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Önskemål om åtgärder på kommunal nivå 

Nedanstående tabell preciserar inte ansvar och deltagande för varje åtgärd. Detta kommer att 

preciseras i en åtgärdsplan som en del i Styrdokument för krisberedskap som kommunen ska 

ta fram enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (MSB & SKL, 2013). 

Förutom en åtgärdsplan ska Styrdokumentet även innehålla en övnings- och utbildningsplan 

och plan för extraordinära händelser.  

Åtgärdsförslag för kommunen Åtgärden har 

sin grund i  

Risk- och sårbarhetsanalys 

 Utveckling och fördjupning av delar av analysen. 

 Ökad kunskap i beroenden för kommunens samhällsviktiga 

verksamheter. 

 Fortsatt arbete med förvaltnings- och bolagsspecifika risk- och 

sårbarhetsanalyser.  

 

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen. 

Samhällsviktig verksamhet 

 Prioritering av samhällsviktig verksamhet Förvaltningar, bolag 

och förbund som bedriver samhällsviktig verksamhet ska prioritera 

dessa verksamheter. Sådan prioritering kan sedan användas för annan 

prioritering och planering inom området såsom Styrelsplanering och 

Nödvattenplanering.  

 

 Robusta (och hållbara) upphandlingar 

Rutiner vid upphandling av varor och tjänster för kommunens 

samhällsviktiga verksamheter för att säkerställa att leverans bibehålls 

vid en samhällsstörning. 

 

Risk- och 

sårbarhetsanly

sen, 

erfarenheter 

från övning 

och arbete 

med Styrel 

och Styrgas. 

Övergripande krisberedskapsplanering 

 Revidering av kommunens övergripande planer för hantering av 

extraordinära händelser (Idag kallade Krisberedskap och Lednings- 

och informationsplan.) 

 Dokumentera ansvar och befogenheter för funktioner inom 

krishanteringsorganisationen. 

 Förankring av de reviderade planerna. 

 Struktur och tillgänglighet på befintliga dokument. 

 Inventering och likriktning av förvaltningars, bolags och förbunds 

egna krisberedskapsplaner.  

 

Plan för 

hantering av 

extraordinära 

händelser är 

ett lagstadgat 

krav och del i 

Styrdokument

et. 

Erfarenhet 

från händelser 

och övningar.  
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Utbildning- och övning 

 Ta fram och implementera en övnings- och utbildningsplan för 

krisberedskapsorganisationen.  

 Utbildning om kommunens organisation, roller och ansvar i kris (för 

politiker, chefer förvaltningar, bolag och förbund).  

 Fortsätt med stabs- och ledningsmetodik. Ta fram ett koncept för 

repetitionsutbildning och återkommande övning i metodiken. 

 

Övnings- och 

utbildningspla

n är ett krav 

enligt 

Överenskomm

elsen (SKL & 

MSB, 2013) 

och del i 

Styrdokument

et.   

Erfarenhet 

från händelser 

och övningar.  

 

Kriskommunikation 

 Ta fram en 

kommunövergripande 

kriskommunikationsplan. 

 

Erfarenheter 

från händelser 

och övningar.  

Reservkraft 

 Inventera befintlig reservkraft med avseende på placering, kapacitet, 

underhåll, drift och drivmedelsförsörjning.  

 Utreda eventuell utbyggnad av reservkraftsförsörjningen till 

kommunens samhällsviktiga verksamheter.  

 

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen och 

erfarenhet från 

händelser. 

Trygghetsplatser 

 Inventering av möjliga trygghetsplatser och deras kapacitet.  

 

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen och 

erfarenhet från 

händelser. 

Evakuering och utrymning 

 Planera och revidera plan för kärnteknisk olycka vid Ringhals 

kärnkraftverk utifrån de erfarenheter som kärnkraftsövning hösten 

2015 kommer resultera i.   

 Utgå från regionalt framtaget material och gör lokal planering för 

storskalig utrymning och evakuering.  

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen och  

Planering och 

genomförande 

av övning.  
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Personalförsörjning under samhällsstörning 

 Ta fram en generell plan för personalförsörjning utifrån tidigare 

pandemiplanering. 

 

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen. 

Oljeskadeskydd 

 Fortsätt utvecklingen av kommunens handlingsplan för 

oljeskadeskydd. Anpassa handlingsplanen efter pågående nationellt 

arbete.  

 Tillgängliggör stödmaterialet efter färdigställande.  

 Utreda inköp av oljeskadeskyddsmaterial, samt utreda hur materialet 

ska förvaras, underhållas och användas.  

 

Erfarenhet 

från övning 

och påbörjat 

arbete.  

Rutiner vid störning i elektroniska kommunikationer 

 Rutiner för avbrott i internet eller andra elektroniska 

kommunikationssystem samt IT-baserade verksamhetstöd.  

 

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen. 

 

Tekniska hjälpmedel för samverkan 

 Test av teknik på ledningsplatsen  

Rutin för test och utveckling av teknik i stabslokal. 

 WIS 

Anta en strategi för kommunens användande av WIS. Vidareutveckla 

användandet av WIS. 

 Rakel 

Inventera behov av och nyttan med ett utökat användande av Rakel.  

 GIS 

Samla och tillgängliggör material i GIS. exempelvis 

mjältbrandsgravar. 

 

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen. 

Erfarenheter 

från händelser 

och övningar.  

Naturolyckor 

 Samla och tillgängliggör befintligt material och karteringar över 

översvämningsområden, skyfall, stigande havsvattennivåer, 

dammbrott med mera. 

 Besluta om ytterligare planering krävs för att förebygga 

konsekvenser av klimatförändringar.  

 

Risk- och 

sårbarhetsanal

ysen. 

Pågående 

projekt, 

karteringar.  
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Önskemål om åtgärder på regional och nationell nivå 

Enligt föreskriften (MSBFS 2015:5) bör analysen inkludera behov av åtgärder utanför 

kommunens egen verksamhet. Nedan följer identifierade åtgärdsförslag för regional och 

nationell nivå.  

Regional nivå Åtgärden har sin grund i 

Risk- och sårbarhetsanalys 

 Ökat stöd och vägledning till kommunerna i 

tillvägagångssättet i beroendeanalyser.  

 Länsgemensam analys av vissa beroenden eller 

samhällsviktiga verksamheter 

 Revidering av sociala risker. 

 

Risk- och sårbarhetsanlysen. 

Privat offentlig samverkan 

 Utveckla den privat-offentliga samverkan i länet. 

Stödja kommunerna i privat-offentlig samverkan 

på lokal nivå. 

 

Risk- och sårbarhetsanlysen. 

. 

Samverkan 

 Kartlägga och sprida kunskap om nätverk för 

olika nyckelfunktioner för att underlätta 

samverkan vid kris. 

 

Risk- och sårbarhetsanlysen. 

Erfarenheter från händelser och 

övningar. 

Utbildning och övning 

 Stödja kommunerna med utbildning i tekniska 

stödsystem för samverkan exempelvis Lync och 

WIS. 

 

Risk- och sårbarhetsanalysen.  

Erfarenhet från övningar. 

Stabs- och ledningsarbete 

 Bistå kommunerna i utveckling och likriktning av 

stabs- och ledningsmetodiken utifrån 

”Gemensamma grunder för samverkan och 

ledning” (MSB- projekt)  

 

Risk- och sårbarhetsanalysen. 
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Nationell nivå Åtgärden har sin grund i 

Förtydliga kommunens geografiska ansvar och 

gränsdragning gentemot statliga myndigheter med 

sektorsansvar när det gäller analys av olika beroenden. 

 

Risk- och sårbarhetsanlysen. 

Stöd till kommunerna i att hitta och hantera generella 

beroenden som finns hos alla kommuner. 

 

Risk- och sårbarhetsanlysen. 

Nationell analys av samhällsviktiga verksamheter inom 

vissa sektorer och deras beroenden.  

 

Risk- och sårbarhetsanlysen. 
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Reflektioner och fortsatt arbete 

Utifrån det som framförs i denna analys går det att få en bild av den komplexitet som 

kommunen står inför vid en kris. Det innebär att det är många aspekter att beakta och agera 

utifrån i arbetet med att nå upp till regeringens mål för samhällets krisberedskap. Genom 

denna risk- och sårbarhetsanalys kan det kontinuerliga arbetet med att säkra den enskildes och 

samhällets trygghet utvecklas.  

För att ha en aktuell bild av kommunens risker, sårbarheter och krisberedskap måste analysen 

revideras löpande. Vår värld förändras snabbt - vilka beroendena är, hur kommunikationerna 

ser ut med mera kommer att spela stor roll för hur kommunen kommer att drabbas nästa gång 

en allvarlig samhällsstörning inträffar. Det vill säga konsekvenserna är inte bara beroende av 

vad som drabbar oss utan påverkas också i stor grad av hur vårt samhälle ser ut i stort. 

Exempelvis de kanaler vi använder för kommunikation idag kanske vi inte kommer att 

använda om fem år. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 

kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser ska kommunerna årligen följa upp sina 

kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa uppföljningar ska rapporteras till 

länsstyrelsen.  

Den bild som presenteras av kommunens krisberedskap och sårbarhet måste i sin tur bedömas 

och värderas av beslutsfattare och verksamhetsansvariga på olika nivåer i kommunen. I vilken 

omfattning åtgärder ska vidtas och vilken nivå kommunens krisberedskap ska ha är ett beslut 

för olika beslutsfattare och verksamhetsansvariga att ta ställning till. Analysen ska vara ett 

stöd i dessa beslut och även i planeringen och genomförandet av beslutade åtgärder. De 

åtgärder som beslutas vidtas utifrån analysens resultat ska presenteras som en del i 

styrdokumentet som ska vara klart till den 31 december 2015.  

Avslutningsvis kan det konstateras att störningar många gånger kommer resultera i resursbrist 

som i de allra flesta fall kommer att leda till att den enskilde drabbas på något sätt. Det är 

därför viktigt att enskilda i den mån det är möjligt förbereder sig så att de kan klara sig på 

egen hand. Detta för att de resurser som finns tillgängliga ska kunna nyttjas av de som är mest 

behövande. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Identifierade risker 

Kategori Händelser  

N
at

u
ro

ly
ck

o
r 

- Storm 

- Isstorm 

- Kraftigt snöoväder 

- Kraftig kyla 

- Översvämningar 

- Skyfall 

- Värmebölja 

- Ras och skred 

- Solstorm 

O
ly

ck
o

r 

- Tågolycka med farligt gods 

- Trafikolycka med farligt gods 

- Fartygsolycka med farligt gods 

- Kärnkraftsolycka, radioaktivt utsläpp 

- Oljepåslag på kusten 

- Olycka utanför kommungränsen med Varbergsmedborgare 

- Utsläpp av farligt ämne i Ätran 

- Skogsbrand 

- Brand i skola 

- Brand i vårdboende 

- Brand i publik lokal 

- Brand i fartyg 

- Brand i flerfamiljshus 

- Brand i fjärrvärmeanläggning 

- Brand i industri 

- Bussolycka 

- Tågolycka 

- Flygolycka 

- Fartygsolycka 

- Kemikalieolycka i vattenskyddsområde 

- Tågbrand i tunnel  

- Dammbrott    

T
ek

n
is

k
 i

n
fr

as
tr

u
k
tu

r 
o
ch

 

fö
rs

ö
rj

n
in

g
ss

y
st

em
 

- Avbrott i telesystem  

- Avbrott i vattenförsörjningen 

- Avbrott i avfallshanteringen 

- Avbrott i avloppsföreningen 

- Avbrott i IT 

- Avbrott i fjärrvärme 

- Avbrott i naturgas 

- Avbrott i transportsystem 

- Avbrott i finansiella system 

- Elbrist 

A
n

ta
g
o

n
is

ti
sk

a 
h
o

t 
o
ch

 s
o
ci

al
 o

ro
 

- Bombhot 

- Sabotage 

- Sabotage, dricksvatten 

- Dataintrång 

- Upplopp 

- Hot och våld 

- Skolskjutning 

- Organiserad brottslighet 

- Terrorism 

- Misstänkt vårdtäktsman/pedofil härjar el liknande 

- Förtroendekris 

- Suicidvåg 

- Migration 

- Höjd beredskap 

- Ekonomisk kris 

- Förlust av stor arbetsgivare 

- Personalbrist 
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S
ju

k
d
o

m
ar

 - Vattenburen smitta 

- Pandemi 

- Epizooti 

- Smittspridning via livsmedel 
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Bilaga 2 - Erfarenheter från övningar och händelser – identifierade 

sårbarheter och brister i krisberedskapen 

Vid verkliga händelser identifieras ofta små åtgärder som kan ge stor effekt, såsom 

tillgängliggörandet av befintligt material, kunskap i uppstarten av krishanteringsarbetet och 

test av lokaler, tillgängliga system och tillgänglig utrustning. Verkliga händelser anses ge bäst 

erfarenheter och kan ses som de bästa övningarna.  

Erfarenheter från stormarna 2013:  

Erfarenheter Status hösten 2015 och förslag på åtgärder 

Intern information och lägesbild 

Intern informationsspridning får inte 

glömmas bort. Förvaltningsrepresentanter 

måste förmedla läget till samordningsstaben 

för att en lägesbild ska kunna hållas aktuell. 

WIS skulle kunna underlätta 

informationsspridningen internt i kommunen. 

Status: 

 En WIS-strategi är påbörjad  

 WIS-utbildningar har genomförts  

 Stabs- och 

ledningsmetodiksutbildningar har 

genomförts årligen. Vissa 

förvaltningar har fått övergripande 

kunskap om krisberedskap 

Förslag:  

 WIS-utbildningar är planerade. 

 Vidareutveckla intern användning av 

WIS 

 Fortsätta med stabs- och 

ledningsmetodiksutbildningar samt 

övergripande kunskap om 

krisberedskap 

Stabsmetodik 

Inledande information till samtliga 

förvaltnings- och bolagschefer är nödvändig.  

Förvaltningsrepresentanter ska ta ansvar för 

att vara länken mellan verksamheten och 

samordningsstaben.  

 

Bemannings och uthållighetsbehov framkom.  

Status 

 Stabs- och 

ledningsmetodiksutbildningar har 

genomförts årligen  

 Diskussion om uthållighet för 

stabschef pågår 

Förslag: 

 Fortsätt med stabs- och 

ledningsmetodiksutbildningar 

(grundläggande och stabschef)  

Kriskommunikation  

Otydlighet i ansvar och mandat i 

kriskommunikationen.  

Status: 

 Kommunens krispärm har 

uppdaterats under 2014 

Förslag:  
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 Ta fram plan för kriskommunikation 

Teknik i stabslokal 

Vissa teknikproblem i stabslokalen. 

Status: 

 Åtkomst till kommunens nätverk och 

server finns  

Förslag:  

 Rutin för test och utveckling av 

teknik i stabslokalen  

Erfarenheter från senaste samverkansövningen Barbro, oljeövning (2014) och 

kommunövergripande nödvattenövning (2015):  

Erfarenheter Status hösten 2015 och förslag på åtgärder 

Stabsmetodik 

Det fanns behov av mer personal för 

dokumentation och samverkan i staben.  

Fler stabschefer hade behövts för ökad 

uthållighet.  

 

Status: 

 Stabs- och ledningsmetodik har 

genomförts årligen 

 Flera personer har gått 

stabschefsutbildning under 2015  

Förslag:  

 Fortsätta med stabsutbildningar 

(grundläggande och stabschef) 

 

WIS och Lync 

Fler hade behövt kunskap och 

användarkonton i WIS och kunskap i Lync. 

Status:  

 En WIS-strategi är påbörjad  

 WIS-utbildningar har genomförts och 

är planerade 

 Lync är ett nytt 

kommunikationssystem. Systemet 

används regelbundet av Tib.  

Förslag: 

 Implementera WIS-strategi (efter 

färdigställande). 

 Etablera Lync  

113 13 

Oklarheter i hur informationsnumret 113 13 

fungerar.  

Status:  

 Räddningstjänsten Väst deltar i 

samverkansforumet SOS Alarms 

krisberedskapsråd  

Förslag: 

 Fortsatt deltagande i SOS Alarms 



 

51 
 

krisberedskapsråd där bland annat 

utvecklingen av informationsnumret 

113 13 presenteras och diskuteras  

Mandat 

Frågor kring mandat angående prioriteringar 

och behov av politiskt beslut uppkom.  

Status:  

 Vissa förvaltningar och bolag har fått 

utbildning om kommunens 

krisorganisation 

Förslag: 

 Fortsätta samt vidareutveckla 

utbildning om kommunens 

krisorganisation, roller och ansvar i 

kris (för politiker, chefer, 

förvaltningar, bolag och förbund) 

Resurser 

Övning Barbro: Kommunens resurser var 

inte tillräckliga, även tillgången till nationella 

resurser var begränsad. 

  

Förslag: 

 Införskaffa materiella resurser 

Handlingsplaner och stödmateriell  

Kommunens handlingsplan för 

oljeskadeskydd samt tillhörande stödmaterial 

låg till grund för planering och åtgärder. 

 

Kommunens nödvattenplan var inte känd i 

kommunen. 

Status: 

 Handlingsplanen samt tillhörande 

stödmaterial är färdigställt, många har 

kännedom om materialet 

Förslag:  

 Upprätthålla kännedom om 

handlingsplanen samt tillhörande 

stödmaterial 

 Vidareutveckla och informera om 

nödvattenplanen 
 


