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1

Beskrivning av kommunen

Stenungsunds kommun bildades 1952 då de
tidigare små kommunerna Norum, Spekeröd,
Ucklum och Ödsmål slogs samman. Invånarantalet
var då 4700 personer. 1971 införlivades Jörlanda i
Stenungsunds kommun.
Idag är Stenungsund en expanderande kustkommun med drygt 24 000 invånare och arealen
har en yta på 254 km². Möjlighet till boende nära
havet och goda möjligheter till friluftsliv och
rekreation gör att kommunen ständigt växer. Här
finns även ett välutvecklat kultur- och föreningsliv.
Kommunen lämnade 1997 den traditionella nämndorganisationen och har en politisk
organisation som främjar samverkan och helhetssyn. På torget ligger Kulturhuset
Fregatten som är mötesplats för kommunens invånare. Stenungsund har också ett livligt
föreningsliv. Vid sundet ligger Stenungs Torg och Strandvägen som är ett regionalt
handelscentrum med många butiker. Det första steget mot en industriell utveckling togs år
1944 då Svenska Bandfabriken etablerade sig i Stenungsund. Betydligt mer
revolutionerande förändringar skulle följa. Den stora utvecklingen började år 1954. Det
året beslöt nämligen Statens Vattenfallsverk att placera ett stort ångkraftverk i
Stenungsund. I november 1960 tecknade de två svenska industrierna Mo- och Domsjö AB
och Stockholms Superfosfat Fabriker AB avtal med Svenska Esso AB om att i
Stenungsund uppföra anläggningar för vidare bearbetning av etengas. En av basråvarorna
som framställs vid krackning skulle produceras i Essos anläggning. I juli månad 1963 togs
landets, och nordens, första krackningsanläggning i drift, nämligen den i Stenungsund.
1.1 Riskbild
Kommunen har en relativt varierad riskbild. Det finns en
del objekt och miljöer som vid en oönskad händelse (t.ex.
brand eller kemikalieutsläpp) kan leda till stora skador på
människors liv och hälsa. I kommunen finns också stora
skogsarealer i svårframkomlig terräng samt ett antal stora
petrokemiska industrier med komplicerade riskbilder, bl.a.
med klorhantering, ammoniakhantering och hantering av
brandfarliga varor.
Det finns ett antal skolor, samlingslokaler och
vårdinrättningar som är samhällsviktiga objekt med hög
persontäthet i Stenungsunds kommun. Andra objekt värda
att nämna är de av kulturhistoriskt värde, exempelvis kyrkor. Mestadels p.g.a. närheten till
Göteborg saknar kommunen exempelvis större vårdinrättningar och kriminalvård, vilket
ofta finns i kommuner av Stenungsunds storlek.
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Kommunen genomkorsas av E 6, där stora mängder farligt
gods transporteras framförallt till men även genom
kommunen. Järnvägsförbindelse finns i form av
Bohusbanan med omfattande mängder farligt gods som
fraktas genom Stenungsunds tätort. I tre hamnar för
godstrafik lastas och lossas stora mängder farligt gods som
sedan fraktas på havet eller i det omfattande
rörledningssystem som fördelar ut kemikalier till de petrokemiska industrierna i
Stenungsund. Utanför Stenungsund går även farleden för fartygstrafik upp till Uddevalla.
Andra infrastrukturella anläggningar är det eldistributionsnät som delvis går via
Vattenfalls kraftverksområde samt den naturgasledning som löper genom 2/3 av
kommunen med uttag vid två av de större petrokemiska industrierna.
1.2 Riskutveckling
I Stenungsunds kommun tillkommer ett antal objekt i riskbilden inom en relativt snar
framtid. En ny hamn för lastning och lossning av gods håller på att byggas och kommer
att stå klar inom en snar framtid. Den petrokemiska industrin håller på att byggas ut vilket
leder till att volymerna av farliga ämnen ökar väsentligt i kommunen. Delar av
industriutbyggnaden ersätter en äldre anläggning vilket förväntas leda till en något lägre
risk för att en olycka inträffar för denna del p.g.a. modernare säkerhetssystem.
Invånarantalet förväntas fortsätta att öka och kommer enligt prognos uppgå till ca 25 100 i
kommunen år 2013, vilket innebär att fler människor kan drabbas av en omfattande olycka.
Antalet vardagsolyckor förväntas öka i och med att antalet invånare som kan orsaka
olyckor ökar.
2 BAKGRUND
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1 § skall en risk- och sårbarhetsanalys
upprättats för kommunen.
Kommunen har valt att denna risk- och sårbarhetsanalys, i tillämpliga delar, även ska
baseras på lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Riskanalys enligt LSO redovisas
separat.(Ref.)
Kommunen ska identifiera och analysera de händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet
av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen skall fastställas av kommunfullmäktige och överlämnas till
Länsstyrelsen senast under september 2011.
Kommunen skall, baserat på risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod
fastställa en lednings- och informationsplan samt ett handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor.
Att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en
god säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid allvarligare händelser.
Just arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser medverkar till att utveckla den här
säkerhetskulturen. Därför är själva analysarbetet lika viktigt som resultatet.
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2.1 Mål och syfte
Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är:

-

kommunen ska ges god kunskap om, och en samlad bild av, de risker och
sårbarheter som kan påverka kommunens totala verksamhet samt ges
förutsättningar att hantera händelser i enlighet med lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är:

-

klargöra för kommunens beslutsfattare och verksamhetsansvariga samt privata
aktörer vilka hot och risker som finns inom kommunen och hur det egna
ansvars- eller verksamhetsområdet kan påverkas

-

utgöra underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar
riskerna och sårbarheterna samt ökar robustheten.

-

utveckla förmågan att hantera samt utvärdera inträffade händelser

2.2 Metod och genomförande
Utgångspunkten för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har varit att, inom
LOTS-gruppen (Lilla Edet, Orust, Tjörn, Stenungsund) skapa en enhetlig form för
kommunernas respektive analyser. Risk- och sårbarhetsanalysen är utformad i enlighet
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6).
Analysen grundar sig på den inom LOTS-gruppen gemensamma synen på risk och
sårbarhet i samhället (bilaga 1), men det är viktigt att understryka att varje kommuns
egna riskbilder återspeglas i analysen.
Framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen är baserad på tidigare risk- och
sårbarhetsanalyser, inträffade händelser, genomförda övningar, kommunens förmåga att
motstå och hantera identifierade risker samt en övergripande riskinventering inom
kommunen (bilaga 2). Under sammanställande av analysen har dialog med
verksamhetsansvariga skett.
Risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för verksamhets- och/eller enhetsvisa
risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa ”lokala” risk- och sårbarhetsanalyser skall årligen
redovisas till kommunens säkerhetssamordnare (bilaga 3).

2.3 Förväntat resultat
Genom prioriteringen av risk- och sårbarhetsanalyser inom varje verksamhet skapas en
snabb och djup insikt av den egna hanteringsförmågan som är lika mycket en läroprocess
som analys.
Rätt utförd skall verksamhetsansvariga få en ”aha-upplevelse” under resans gång, vilket
ger en bra grund för fortsatt utveckling av den egna verksamhetens förmåga att hantera
alla de händelser som ligger utanför, men ställer krav på, den egna verksamheten.
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I sin tur kommer processen att medverka till ett ökat säkerhetsmedvetande inom hela den
kommunala organisationen.
2.4 Avsteg från MSBFS 2010:6
LOTS-gruppens eget mål med risk- och sårbarhetsanalysen är att dokumentet ska fungera
som ett verktyg vid händelser i den vardagliga verksamheten såväl som vid extraordinära
händelser. Detta i linje med de direktiv som ligger till grund för MSB:S utökade
ansvarsområde.
Därför görs medvetet ett avsteg från den snäva definition som MSB slår fast i MSBFS
2010:6, där man enbart fokuserar på extraordinära händelser. Detta innebär i sin tur att
rubriksättningen enligt föreskriften ändras för att följa kommunens intention.
2.5 Sekretess
Bedömningen har gjorts att Risk- och sårbarhetsanalysens huvuddel och bilaga 1, 2 och 4
inte bör omfattas av krav på sekretess.
Bilaga 3 är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 18 kap 13 §.

2.6 Avgränsningar
Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Riskanalys enligt LSO redovisas
separat.(Ref.)
De verksamheter som har analyserats med FM Försvarsmaktens
riskhanteringsmodell:
•

Vård/äldreomsorg

•

Barnomsorg/grundskola 6-9

•

Individ- och familjeomsorg

•

Samhällsbyggnad

•

Stöd och service

Analyserna har genomförts med workshops ute i Verksamheterna inom fem
kategorier:
•

Olycka

•

Sjukdomsspridning

•

Infrastruktursvikt

•

Kriminellt handlande

•

Social oro/obalans
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2.7

Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod

Som en del i utvecklingsarbetet inom riskhantering har Dennis Salenborn
säkerhetssamordnare i samarbete med Stenungsunds kommun genomfört en översiktlig
risk- och sårbarhetsanalys. Denna analys är avsedd att kunna användas inom Stenungsunds
kommuns beredskapsarbete. I detta avsnitt presenteras i korthet hur arbetet bedrivits, den
metodik som utvecklats och används vid analysen.
Den metodik som användes i analysarbetet tog sin utgångspunkt i vad som vanligtvis
brukar kallas Grovanalys. Grovanalysen används oftast som en inledande analys
för att ge underlag för prioritering av fortsatt arbete. Metoden bygger vanligtvis på att en
arbetsgrupp med erfarenhet inom de områden som skall analyseras, med stöd av
checklistor, tidigare incidenter/tillbud, identifierar potentiella skadehändelser, orsaker,
konsekvenser, nuvarande skydd och eventuella rekommenderade åtgärder.
FM Försvarsmaktens riskhanteringsmodell har tillämpats i framtagandet utav
risk-och sårbarhetsanalyserna.

För att underlätta identifieringen av potentiella skadehändelser inom ett så brett
spektrum som möjligt producerades inom arbetsgruppen en checklista som underlag
för scenariogenerering inom fem olika kategorier:

•
•
•
•
•

Olycka
Sjukdomsspridning
Infrastruktursvikt
Kriminellt handlande, samt
Social oro/obalans
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Olycka:
Bränder, trafikolyckor, explosioner, ras, översvämningar, oväder,
Utflöden av skadliga ämnen.
Sjukdomsspridning:
Epidemier både bland människor och djur. Influensa, farlig smitta.
Infrastruktursvikt:
Vattenförsörjning, energiförsörjning, järnvägsnät, informationssystem.
Kriminellt handlande:
Inbrott, stöld, hot och våld, skadegörelse, klotter, sabotage, stalking.
Social oro/obalans:
Uppstår motsättningar, ryktesspridning, hot och våld, förtroendeförluster mellan
befolkningsgrupper eller mellan befolkningsgrupper och myndigheter, försörjningsproblem
för grupper av människor t.ex. mottagning av stora flyktingskaror.

2.7.1 FM Försvarsmaktens riskhanteringsmodell
•
•
•
•
•

Fastställ grundvärden (Identifiering skyddsvärda objekt)
Bedöm hotet
Bedöm sårbarheten
Bedöm risken
Hantera risken

Försvarsmaktens riskhanteringsmodell innehåller fem steg enligt ovan och är en enkel
och användarvänlig modell. Den är väl beprövad i Sverige samt även vid utlandstjänster.
Steg 1. Identifiera det som är skyddsvärt och därefter identifiera hot och sårbarhet.
Steg 2. Ni bedömer hotbilden inom verksamheten, och därefter bedömer Ni sårbarheten
inom den samma med en femgradig (1-5) skala.
Steg 3. Efter bedömningen får vi ett riskvärde som placeras i en matris för att förtydliga
risknivån för hot och sårbarhet.
Steg 4. Därefter bedömer vi risken att något oönskat inträffar med sannolikhet och vad
konsekvensen kan bli. Detta görs också med en femgradig (1-5) skala och placeras in i en
riskmatris för förtydligande. Nu har vi fått en bild av risken att något oönskat inträffar på
de skyddsvärda objekten som vi har tagit fram.
Steg 5. Nu är det dags att hantera risken med att observera, acceptera, transferera,
reducera eller eliminera.
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Ingen
synbar
sårbarhet

Låg
sårbarhet

Förhöjd
sårbarhet

Hög
sårbarhet

Mycket
Hög
sårbarhet
Mycket
Hög
hotbild

5

H
O
T

4

Hög
hotbild

3

Förhöjd
hotbild

2

Låg
Hotbild

Ingen känd
Hotbild
föreligger

1

1

2

3

4

SÅRBARHET

Hot och Sårbarhetsmatris
Occeptabel risk
Signifikant risk
Acceptabel risk
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5

Försumbar

Lindrig

Kännbar

Allvarlig

Synnerligen
allvarlig

Sannolik

5

Trolig

S
A
N
N
O
L
I
K
H
E
T

4
Möjlig

3
Mindre trolig

2
1

Osannolik

1

2

3

4

Konsekvens

Riskmatris
Mycket hög risk
Förhöjd risk
Låg risk
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5

Arbetsgången vid mötet med verksamheterna:
•
•
•
•
•

Definition av omfattning och inriktning
Framtagande av underlag i form av checklistor för scenariogenerering,
Värderingsunderlag ect.
Workshop 1: scenariogenerering och värdering
Workshop 2: scenariogenerering med personer med domänkunskap
Sammanställning av resultat

Följande Kommunala verksamheter kommer att analyseras:
•
•
•
•
•

Vård/äldreomsorg
Barnomsorg/grundskola 6-9
Stöd och service
Samhällsbyggnad
Individ- och familjeomsorg

Intressenter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invånare
Anställda
Företag
Besökare
Länsstyrelsen
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Landsting
Grannkommuner
SOS Alarm
Media

Dessa aktörer är intresserade av att en risk- och sårbarhetsanalys genomförs för ett
tryggare samhälle, där Stenungsunds kommuns målsättning är att minimera risken för att
en oönskad händelse skall inträffa.
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2.8 Skade- och tillbudsrapportering (Incidentrapportering)

Skade- och tillbudsrapportering
Skalman är Stenungsunds kommuns arbetsredskap när det gäller incidenter/tillbud i
verksamheterna inom kommunen. En avvikande händelse kan anmälas som tillbud,
ansvarsskada, personskada, externt eller sakskada.
Tillbud - Vad menas med tillbud?
Ett tillbud är en händelse som kan ge eller skulle kunna ge upphov till skada,
sjukdom eller annan skadlig inverkan i arbetet. Observera att även händelser av
psykisk art kan vara tillbud t.ex. hot eller trakasserier. Tillbud avser alla övriga
även incidenter som inte lett till eller klassificeras som personskada eller sakskada
hjälpmedel ur funktion:
•
•
•
•
•

Tekniska brister i kommunens lokaler
Trygghetslarm för äldre ur funktion
Brandlarm ur funktion
Inaktuell information på hemsidan (taxor etc)
Fel leverans av specialkost

Ansvarsskada
Skador som uppkommer på grund av vårdslöshet eller handhavandefel, t ex:
• Hänvisningar till fel lagtext
• Inte lämnat tillstånd inom lagstadgad tid
Personskada
En personskada är en kroppsskada. Personskador klassificeras ofta som oavsiktliga (till
följd av olycksfall) och
avsiktliga (till följd av självtillfogad skada eller mellan mänskligt våld), t ex:
•
•

Hot och våld mot personal
Lyftskada

Externt
Händelse som innebär skada på egendom som ej är kommunens.
Ex översvämning i en villa p g a att kommunens personal grävt av en ledning.
Sakskada
Materiell skada, t ex:
•
•
•

Klotter och skadegörelse
Inbrott i kommunens lokaler
Krock med tjänstebil
13

3 Identifierad samhällsviktig verksamhet
Olyckor eller extraordinära händelser inträffar ofta hastigt, oväntat och utan förvarning.
Händelserna kan få stora och långvariga negativa konsekvenser för verksamheten.
Händelserna kan orsakas av, tekniska eller organisatoriska fel, kraftig väderpåverkan,
naturkatastrofer, hot och våld eller annan avsiktlig eller oavsiktlig påverkan. En olycka
kan, även om den inledningsvis bedöms liten, starta en kedja av händelser som
kommunen måste kunna hantera, ofta i samverkan med andra berörda aktörer.

En definition av verksamhetstyper enligt MSB finns i bilaga 1.

Typ av verksamhet

Identifierad verksamhet i kommunen

Energiförsörjning

Vattenfalls reservkraft, Fjärrvärme SEMAB,
Swedegas

Information och kommunikation

Stöd och service, Krisledningsorganisation.
Teleoperatörer mfl, Posten distribution

Finansiella tjänster

Swedbank, SE-banken, Nordea, SHB, LF bank

Socialförsäkringar

Individ- och familjeomsorg, utbetalningar sjuk-o
arbetslösförsäkring, pensionsutbetalningar

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Tallåsen och Hällebäck Äldreboende, hemtjänsten
Vårdcentraler, Ambulansen, psykiatri, Apotek

Skydd och säkerhet

Räddningstjänsten, Polis, Försäkringsbolag, Prevent
bevakning, Securitas bevakning, G4S Bevakning
kustbevakning mfl.

Transporter

Vägnät, broar, färjeförbindelser, järnväg, hamn,
sjötransport

Kommunalteknisk försörjning

Vattenfall. EL, hantering av avlopp, SRAB,
väghållning

Livsmedel

ICA Kvantum, COOP, Willys

Handel och industri

Petrokemikomplexet

Offentlig förvaltning

Samhällsbyggnad
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Tekniska infrastrukturer
Informationen om den tekniska infrastrukturen i Stenungsund har erhållits från olika
aktörer inom kommunen. Nedan ges kortfattade beskrivningar av de tekniska
infrastrukturer som identifieras i Stenungsund och som bedöms vara relevanta för
aktörerna i kommunen.

Vägnät
Vägnätet i Stenungsunds kommun består dels av de vägar som kommunen har ansvar för,
de vägar som Vägverket ansvarar för, samt de vägar som privatpersoner ansvarar för.
I den här kartläggningen görs ingen skillnad på vem som har ansvar för vägen i fråga
utan vägnätet som helhet betraktas som en helhet.
Europaväg 6 går genom Stenungsunds kommun i syd-nordlig riktning. I söder förbinder
den Stenungsund med Kungälv och i norr med Uddevalla. Förutom europaväg 6 fyller
också riksväg 160 ett viktigt syfte genom att den sammanbinder Stenungsunds tätort
med Stenungsön och i förlängningen även med öarna Tjörn och Orust.
Förutom de olika vägtyperna finns det anledning
att nämna broar och färjeförbindelser som
specifika delar i vägnätet eftersom dessa har andra
egenskaper när det gäller störningskänslighet än
övriga vägnätet. Väg 160 från Stenungsund ut mot
Tjörn har tre broar, först från fastlandet till
Stenungsön, sedan från Stenungsön till Källön och
till sist den stora Tjörnbron från Källön till Almön
över den stora segelleden.
Kommungränsen går mitt på Tjörnbron. Därutöver finns en högbro på E6:an,
Ödsmålsbron, över en dal. En färjeförbindelse med Orust finns i kommunens norra del
mellan Kolhättan och Svanesund.
Elsystem
Elen till Stenungsunds kommun levereras via tre knutpunkter till 400 KV stamnätet. Från
var och en av knutpunkterna går 130 KV ledningar till Vattenfalls kraftverk i Stenungsund.
I kraftverket tranformeras strömmen till 40kV och sedan också till 10kV. Stenungsunds
invånare försörjs från 10kV-nivån, endast några industrier försörjs från 40kV och 130
KV-nivåerna. Vattenfall har installerat en generator driven av en gasturbin i Stenungsund.
Avsikten är att försörja de vattenpumpar som levererar vatten till industrikomplexet i
Stenungsund. Samarbete finns med Kungälvs Energi (söder) och Fortum Askerön (norr).

15

Fjärrvärmesystem
Stenungsund har ett väl utbyggt fjärrvärmesystem som försörjer omkring 10 000 invånare i
Stenungsund. Som värmekälla för systemet använder man spillvärme från industrin
(Perstorp Oxo, Borealis AB) samt fyra egna pannor. Vid ett frånfall av spillvärmen från
industrin klarar man att driva systemet med bara de fyra pannorna. Pannorna drivs med
Naturgas från Swedgas eller olja. Vattnet i fjärrvärmesystemet pumpas runt med hjälp av
eldrivna pumpar. Elförsörjningen till pumparna är redundanta och är försedda med en fast
dieselgenerator som driver pumparna om den ordinarie strömmen slutar att fungera. Det
kommunala bolaget SEMAB driver fjärrvärmenätet i Stenungsund. Personalstyrkan som
driver och underhåller systemet består av 3 drifttekniker och en chef.
Järnvägar
Genom Stenungsund går en järnväg i nord-sydlig riktning. På vissa ställen ansluter
järnvägsspår från de olika industrierna.
Hamn
I Stenungsund finns dels fyra industrihamnar och dels en större småbåtshamn inklusive
gästhamn i centrala delen av tätorten. Industrihamnarna ligger i anslutning till och drivs
av Borealis krackeranläggning, INEOS, Petroport AB och Vattenfall.
Räddningstjänst
Räddningstjänsten ansvarar för att bedriva
räddningstjänst i Stenungsunds kommun. Med
räddningstjänst avses enligt Lagen om skydd mot olyckor
(SFS nr: 2003:778, kap 1, 2§) ”räddningsinsatser som
staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa
skador på människor, egendom eller miljön”. Detta är en
verksamhet som finns med i sektorn ”Inre skydd och
säkerhet” för samhällsviktig verksamhet (Krisberedskapsmyndigheten 2006). Inom
räddningstjänsten arbetar 14 personer heltid, 3 brandingenjörer, 4 brandmästare, 5
brandmän, 1 säkerhetssamordnare, 1 assistent. Större delen av räddningstjänstens operativa
personal är räddningspersonal i beredskap (RIB), vilket innebär att de skall kunna rycka ut
inom 5 minuter från det att ett larm kommer in till räddningstjänsten. Därutöver har vi en
snabbinsatsstyrka (SIS) med några som arbetar heltid och där anspänningstiden är 90
sekunder. Vid en stor olycka förfogar räddningstjänsten över 17 brandmän (inklusive
räddningspersonal i beredskap, RIB). Vid en större olycka begär räddningstjänsten
assistans från grannkommunernas räddningstjänster.
Vård och äldreomsorg
Vård och äldreomsorg ansvarar för vård av äldre i Stenungsund samt även i hemmet.
De uppgifter som Vård och äldreomsorgen ansvarar för och som är samhällsviktiga ur ett
krishanteringsperspektiv är att driva två äldreboenden (Tallåsen, Hällebäck), hemtjänsten,
samt hemsjukvården.
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Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad har uppgifter som har med bygglov, arbetsmiljö, miljö och hälsa, etc. att
göra. Uppgiften provtagning och identifiering av mikroorganismer/ämne har bedömts vara
samhällsviktig ur ett krishanteringsperspektiv. Detta innefattar all typ av provtagning
(vatten, mat, ect.) Samt beställning av analys av provet och mottagning av resultat. Inom
Samhällsbyggnad jobbar miljöinspektören som en viktig resurs för aktörens förmåga att
genomföra provtagningar.
Samhällsbyggnad har även hand om driften av vatten- och avloppsanläggningar. De
uppgifter som kan betraktas som samhällsviktiga ur ett krishanteringsperspektiv är
drift av vattensystemet, reparationer som har att göra med försörjningen av färskvatten
via vattensystemet. Drift av avloppssystemet, reparationer som har att göra med
densamma.
Måltid
Måltid har hand om tillagning av mat inom kommunen
och tillagar ungefär 5800 luncher varje dag. Deras uppgift
att laga mat betraktas som samhällsviktig ur ett
krishanteringsperspektiv.

Nösnäsgymnasiet (Skola)
I händelse av en kris kan Nösnäsgymnasiet (byggnad E) fungera som värmestuga och
övernattningslokal samt tillaga mat. En reservkraftsgenerator är installerad.

Individ- och familjeomsorg
IFO/Handikappenheten ansvarar för missbruksarbete, psykiatri, särskilt boende och
personliga assistenter. De initierar också POSOM-grupper vid en kris. De uppgifter
som IFO/Handikappenheten ansvarar för och som är samhällsviktiga är att driva
8 gruppboenden i Stenungsund samt att initiera POSOM-grupper vid en kris.
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Vattenfall
Vattenfalls anläggning är idag ett reservkraftverk, som kan producera elektricitet av
Fossila bränslen. Inom anläggningen drivs vattenverket, som förser hela kommunen
och industrin med vatten. Vattenfall har också en oljehamn.

Övriga aktörer
Förutom Petrokemikomplexet i Stenungsund, Borealis, Akzo Nobel, Ineos, Perstorp Oxo,
har även följande företag/myndigheter identifierats som viktiga aktörer:
Swedegas (Naturgas)
Hogia
Teleoperatörer
Sjöräddningssällskapet
Västtrafik
Bevakningstjänster
Green Cargo
Primagaz
AGA
Apotek
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4 Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden
inom kommunens geografiska område
4.1 Översiktlig riskbild
Typ av verksamhet
Energiförsörjning

Identifierade risker
Elförsörjning
Långvarigt avbrott
Fjärrvärmedistribution
Långvarigt avbrott
Fossila bränslen och drivmedel
Långvarigt leveransavbrott

Information
och
kommunikation

Tele-, radio och TV-kommunikation
Långvarigt avbrott
Informations- och IT-säkerhet
Långvarigt avbrott i IT-system och Internetförbindelse
Obehörig tillgång till IT-system
Virusutbrott
Säkerhetskopiering saknas
Hackerintrång/Informationsstöld
Sekretessbelagd information lämnas ut
Information ej tillgänglig

Finansiella tjänster

Betalningsförmedling
Begränsad tillgång till kontanter
Långvarigt avbrott i betalningsförmedlingssystem

Socialförsäkringar

Försörjningsstöd
Avbrott i utbetalning av försörjningsstöd

Hälso- och sjukvård
samt omsorg

Storskaliga epidemiska utbrott
Smittskydd
Farlig smitta
Pandemi, epizooti
Influensa epidemi
Sjukvård
Avbrott i akutsjukvårdsförsörjning
Felbehandling
Korta behandlingstider
Läkemedelsförsörjning
Långvarigt avbrott
Omsorg om barn, funktionshindrade och äldre
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Avbrott i hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd
Avbrott i barnomsorg och skola

Skydd och säkerhet

Räddningstjänst, polis, och SOS Alarm

Transporter

Vägnät
Trafikolycka
Nedfallna träd – avspärrade vägar
Översvämning – avstängda vägar
Olycka med farligt ämne
Översvämningar
Avstänga vägar
Vattenskador
Stormar
Avstänga vägar
Avbrott i eldistribution
Fastighetsskador
Sjöfart
Stopp i färje- och båttrafik
Allmänna kommunikationer
Trafikolycka
Nedfallna träd – avspärrade vägar
Översvämning – avstängda vägar
Stopp i färje- och båttrafik
Kommunala hamnar
Utsläpp av farligt ämne
Stöld
Sabotage

Kommunalteknisk
försörjning

Kommunala badplatser
Förorenat vatten – spridning av smitta
Fallolyckor
Sabotage
Nedskräpning
Drunkningstillbud
VA-distribution
Avbrott
Föroreningar
Sabotage mot anläggning
Klotter
Skadegörelse
Skolor, daghem och förskolor
Obehörig person på området
Brand i byggnad
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Fallolycka
Avbrott i eldistribution
Avbrott i telekommunikation
Avbrott i vattendistribution
Avbrott i värmedistribution
Avbrott på IT-försörjning
Störningar i avloppssystem
Mobbing
Rasism
Sabotage
Idrottsanläggningar
Brand i byggnad
Avbrott i eldistribution
Avbrott i vattendistribution
Avbrott i värmedistribution
Störningar i avloppssystem
Fallolyckor
Sabotage
Återvinningsanläggningar
Brand i återvinningscentral
Giftigt utsläpp

Livsmedel
Handel och industri

Industrilokaler
Brand i industrilokal
Utsläpp av farligt gods
Sabotage
Annan Miljöpåverkan
Farligt utsläpp
Förorening
Hantering av farligt gods
Farligt utsläpp
Explosion

Offentlig förvaltning
Sociala risker

Sociala risker
Segregation
Subkulturellt utanförskap
Sociala medier
Social, ekonomisk och politisk marginalisering
Social och territoriell stigmatisering
Alienation
Missbruk
Ohälsa
Brottslighet och sociala konflikter
Otrygghet
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Hot och våld
Mobbing
Rasism
Misshandel
Kriminella handlingar
Gisslantagande
Inbrott
Stöld, rån och häleribrott (tillgrepp)
Organiserad brottslighet
Politiskt inriktat hot och våld

Boende

Boende
Brand i byggnad
Störningar i avloppssystem
Avbrott i eldistribution
Avbrott i telekommunikation
Avbrott i vattendistribution
Avbrott i värmedistribution
Störningar i avloppssystem
Fallolyckor

Förteckningen utgör en övergripande riskbild. Riskbilderna konkretiseras sedan i flera
underliggande risker. Riskbilderna är inte på något sätt kompletta men skall utgöra en
grund i arbetet med verksamhetsanpassade risk – och sårbarhetsanalyser. I samband med
att varje kategori bearbetas kommer den att utökas med fler risker och med tiden skapas
en mer specifik bild av verksamheternas risker.
Varje verksamhet skall i sina risk- och sårbarhetsanalyser ta hänsyn till alla de risker som
kan påverka den egna verksamheten. De flesta av ovanstående risker kan inträffa i alla
delar av kommunen men det kan vara mycket stor skillnad på sannolikhet och konsekvens.
Detta beror på verksamhetens specifika organisation, struktur samt geografiska plats.
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4.2 Tänkbara konsekvenser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Avbrott i verksamhet
Evakuering
Blockerad verksamhet
Stort medicinskt omhändertagande
Driftsstopp (EL, VA, TELE, IT,)
Förstörda oanvändbara lokaler
Behov av tillfälliga lokaler
Behov av ersättningslokaler (mer
permanenta)
Ingen uppvärmning
Övervakningsbrist (inga poliser på
plats)
Produktionsbortfall
Ökad psykisk ohälsa
Ökad segregation
Omhändertagande av kontaminerade
Många skador
Många dödsfall

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Störningar i personalförsörjningen
Massarbetslöshet
Resurskrävande krishantering
Ökat behov av psykosocialt
omhändertagande
Störningar i livsmedelsförsörjning
Störningar medicindistribution
(hemtjänsten)
Störningar i drivmedelsförsörjning
Förstärkt ledning
Provtagning
Analys av ämnen
Isolering (smitta)
Utsläpp
Deponi (miljöfarlig vara)
Sanering (miljöfarlig vara)

Listan över konsekvenser som presenteras ovan är inte på något sätt komplett. Den skall
utgöra en grund på vilken analysen av den egna verksamhetens risker skall vila vid arbetet
med de verksamhetsanpassade risk- och sårbarhetsanalyserna. Varje verksamhet skall i sin
analys ta hänsyn till alla tänkbara konsekvenser för den egna verksamheten.
Konsekvenserna klassificeras i en skala från 1 till 5 där 1 står för händelser som medför
obetydliga skador eller förluster för verksamheten avseende människors liv och hälsa,
egendom, miljö och produktion. 5 står för händelser som medför extremt allvarliga skador
eller förluster för verksamheten avseende människors liv och hälsa, egendom, miljö och
produktion
4.3 Sannolikhet
För att kunna bedöma sannolikheten att en oönskad händelse ska inträffa krävs det att
kommunen har ett väl fungerande system för rapportering av avvikelser, tillbud och
skador. Detta skall följas upp regelbundet av säkerhetssamordnaren och ligga till grund
för verksamheternas prioriteringar av åtgärder.
För varje oönskad händelse kan sannolikheten beräknas efter antalet inträffade händelser
per år. När man beräknar sannolikheten för en oönskad händelse är det viktigt att följa
upp såväl samhällets demografiska, infrastrukturella, geologiska, metrologiska och
hydrologiska förändringar. För händelser som sällan inträffar men som medför en
påfrestning på hela eller delar av samhället kan sannolikheten inte beräknas på samma sätt.
För denna typ av händelser slår LOTS-gruppen fast betydelsen av en väl fungerande
krisberedskapsorganisation för att snabbt och korrekt kunna analysera konsekvenser och
resursbehov.
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5 Beskrivning av särskilt viktiga resurser
De resurser som krävs för att kommunen ska kunna hantera såväl små som stora händelser
enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) skall finnas redovisade i kommunens lednings- och informationsplan enligt LEH
och handlingsprogram enligt LSO.
Det är emellertid viktigt att belysa kravet på samverkan med grannkommunerna samt att
kontinuerligt se över resursbehovet i relation till inträffade händelser.
5.1 Ledningsplan för extraordinära händelser 2011-2014
Dnr 0361/11, Ledningsplanen för extraordinära händelser samt bilagor 2011-2014 är
antagen i kommunfullmäktige § 187 2011-11-14. Vid uppstart så sammankallar
Kommunstyrelsens ordförande eller vice ordf. krisledningsnämnden (personal- och
ekonomiutskottet) kommundirektör, administrativ chef, samhällsbyggnadschef,
räddningschef, informationssekreterare samt säkerhetssamordnare (Staben) i
sammanträdesrum Kompassen. Krisledningsnämndens ordförande eller vice ordf.
samt staben skall vara beslutsför inom 4 timmar.

6 Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet
6.1 Definitioner
Följande bedömningsnivåer används vid den samlade bedömningen av förmåga i samhällsviktig
verksamhet.

Nivå

Beskrivning av förmåga

1

Förmågan är god

2

Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister

3

Det finns viss förmåga, men den är bristfällig

4

Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga
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6.2 Bild av förmåga inom, samhällsviktig verksamhet
Informationen redovisas i förhållande till förmåga avseende extraordinär händelse.

Typ av verksamhet

Förmåga att motstå

Förmåga att hantera

Energiförsörjning
Information och kommunikation
Finansiella tjänster
Socialförsäkringar
Hälso- och sjukvård samt omsorg
Skydd och säkerhet
Transporter
Kommunalteknisk försörjning
Livsmedel
Handel och industri
Offentlig förvaltning
6.3 Styrel - styrning av el till prioriterade elanvändare
Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare vid en oförutsedd plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Energimyndigheten
ansvarar för planeringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får
besluta om frånkoppling vid en sådan situation. Under 2011 har planeringen skett i alla
landets kommuner, landsting och län. Från och med 2012 kan en frånkoppling av
elanvändare, enligt planeringen ske. Stenungsunds kommun har tillsammans med
Vattenfall och Länsstyrelsen färdigställt en prioritering av samhällsviktiga elanvändare
2012-06-25, som årligen uppdateras.
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Styrel i 4 steg
1. Kommunen och elnätsföretagen identifierar tillsammans vilken samhällsviktig
verksamhet som finns i kommunen. De planerar också för hur samhällsviktiga
elanvändare kan prioriteras vid elbrist.
Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet samt sammanställer det regionala
underlaget som ska ligga till grund för planeringen av frånkoppling i en allvarlig
elbristsituation. Som regeringen har angivit finns samhällsviktig verksamhet på alla
nivåer.
Arbetet med identifiering av sådan verksamhet måste därför bedrivas lokalt, regionalt och
nationellt. Länsstyrelsens sammanställda planeringsunderlag i Styrel ska omfatta
samhällsviktig verksamhet av såväl lokal, regional, nationell och internationell betydelse
inom länet samt elanvändare som representerar särskilt stora ekonomiska värden.
2. Länsstyrelsens sammanställda underlag överlämnas till elnätsföretagen och ligger till
grund för elnätsföretagens planering av frånkoppling.
3. Baserat på elnätsföretagens planeringsunderlag får Svenska kraftnät i en uppkommen
allvarlig elbristsituation besluta om frånkoppling (enligt ellagen).
4. Elnätsföretagen inom det berörda området har att verkställa Svenska Kraftnäts beslut

6.4 Förmåga att mostå och hantera störningar i drickvattenförsörjningen
Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister. Det finnas en väl fungerande, övad
och utbildad krisledningsorganisation, beredskapsplaner för samhällsviktiga verksamheter,
ett proaktivt förebyggande säkerhetsarbete samt väl organiserade skadeavhjälpande
resurser.

7 Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera
identifierade risker
För att motstå och hantera identifierade risker ska det i kommunen finnas en väl
fungerande, övad och utbildad krisledningsorganisation, beredskapsplaner för
samhällsviktiga verksamheter, ett proaktivt förebyggande säkerhetsarbete samt väl
organiserade skadeavhjälpande resurser.
Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade risker redovisas i
bilaga 2.
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8 Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av
behov av ytterligare åtgärder

8.1 Kommunövergripande krishantering
Ökad samverkan med lokalt näringsliv:
-

Krishanteringsråd bör inrättas

-

Kontakter bör tas med samhällsviktig verksamhet

Krisledning:
-

Dokumentationsrutiner

-

Analysgrupp bör inrättas

-

Se över problematiken kring att flytta krisledning/infogrupp/UC

-

Växelfunktioner anpassas så att de blir flyttbara

-

Se över uthålligheten, minst tre skift

-

Kontinuerliga krisledningsövningar

Samverkan:
-

Kommunikation med Polisen Västra Götaland

-

Grannkommuner ”Soltak” (fakturor, löner, växel, folkhälsa, säkerhet mm)

-

Frivilliga försvarsorganisationers förstärkningsresurser

-

Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen

-

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nyckelpersoner:
-

Identifiering av nyckelpersoner

-

Media träning

-

Stabsövning

-

Öva/utbilda i krisledning.

Delegering:
-

Fastställ delegeringsordning

-

Definiera arbetsuppgifter och ansvar inom förvaltningen

Informationspolicy:
-

Skall göras känd för verksamheternas Krisledningsorganisation

-

Rutiner/roller

-

Ansvar (media, allmänhet, personal skolbarn, föräldrar)
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8.2 Lokal krishantering/personskydd
Handlingsplaner:
-

Skred, brand, pandemi, elbortfall,

-

Telefonlistor/ Inringningslistor

-

Utbilda i hur man hanterar hotfulla situationer, andra kulturer,
myndighetsutövning, information

Evakueringsrutiner:
-

Bättre efterlevnad av besöksrutiner – informera

8.3 Övrigt förebyggande
-

Nattvandrare (Vuxna på stan)

-

Värdegrundsarbete

-

Utbildning systematiskt säkerhetsmedvetande hos medborgare

-

SOS-gruppen i Stenungsund (socialtjänsten, skolan, Polismyndigheten,
säkerhetssamordning, brott- och drogförebyggande enhet)

8.4 Risk- och sårbarhetsanalysarbetet – nästa steg
Den genomförda risk- och sårbarhetsanalysen visar på att kommunens risk- och
sårbarhetsarbete behöver förbättras.
Det genomförda arbetet med risk- och sårbarhet bör ligga till grund för kommunens
fortsatta beredskapsarbete.
Kommundirektör, informationsansvarig och verksamhetschefer har ett uttalat ansvar för
sina verksamheter i ett krisläge. Kommunen bör dock diskutera förutsättningarna för ett
införande av tjänsteman i beredskap (TiB).
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Referenser
•

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Risk- och sårbarhetsanalysen är utformad i enlighet med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings
risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6). (2.2, 2.4, bilaga 4)

•

FM Försvarsmaktens Riskhanteringsmodell
Försvarsmaktens riskhanteringsmodell innehåller fem steg. Den är en enkel och
användarvänlig modell. Den är väl beprövad i Sverige samt även vid utlandstjänster.
(2.7.1)

•

LUCRAM
Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering. Studie av risker och
sårbarheter i Stenungsunds kommun 2007. (1.0–1.2, 3.0)

•

LOTS-Kommunerna (Lilla Edet, Orust, Tjörn, Stenungsund)
Utgångspunkten för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har varit att, inom
LOTS-gruppen skapa en enhetlig form för kommunernas respektive analyser.
(2.2, 2.4, 4.0, 4,2, bilaga 1)
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Bilagor
Bilaga 1
LOTS-kommunernas gemensamma syn på risk och sårbarhet i samhället
Grundläggande krisberedskap
Samhällets krisberedskap är uppbyggt kring tre grundprinciper: ansvarsprincipen,
likhetsprincipen och närhetsprincipen.
Ansvarsprincipen
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en
krissituation.
Likhetsprincipen
Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som det är möjligt fungera på samma sätt
som vid normala förhållanden.
Närhetsprincipen
En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala
resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser.
Extraordinär händelse och geografiskt områdesansvar
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap definieras en extraordinär händelse:
4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett
landsting.
De tre grundprinciperna kompletteras av det geografiska områdesansvaret som fastställs i
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Här fastslås att:
7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i
fredstid verka för att:
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
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Vidare fastställs i lagen att kommunens skyldigheter är att:
•

Tillsätta en krisledningsnämnd med befogenhet att i en extraordinär händelse
ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra nämnder.

•

Analysera vilka hot och risker som finns inom kommunen

•

Göra risk- och sårbarhetsanalyser

•

Utbilda och öva

•

Ha förmåga att rapportera till Länsstyrelsen före, under och efter en kris

•

Kommunen ska ha hanteringsförmåga även under höjd säkerhetsnivå

•

Kommunen ska ha förmåga att ta emot stöd från andra aktörer. Kommunen ges
också möjlighet att lämna stöd till andra aktörer.

Krisberedskapsförmåga
Krisberedskapsförmåga delas in i tre delförmågor – krisledningsförmåga, operativ
förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.
Dessa delförmågor bryts vanligen ner i 12 grundförmågor.
Krisledningsförmågan är förmågan inom ett verksamhets- eller ansvarsområde att vid
allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget
verksamhets- eller ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information
och vid behov kunna medverka i samordning och koordinering med andra aktörer och
deras åtgärder. Det är till stor del frågan om kunskapsuppbyggnad för att bättre kunna
hantera en kris när den inträffar.
Den operativa förmågan är den förmåga inom ett verksamhets- eller ansvarsområdet att
snarast påbörja åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna av
inträffade händelser och genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och
lindra effekterna av det inträffade.
Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar är förmågan inom
ett verksamhets- eller ansvarsområde att motstå allvarliga störningar så att verksamheten
kan bedrivas på en sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och säkerställa en
grundläggande service, trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle inträffa.
Grundförmågor
1. Leda, samverka och informera
Kommunen ska ha en ledningsplan och en informationsplan. Planerna ska vara väl
kända i organisationen och vara övade. Det ska finnas uthållighet i ledningsfunktionerna.
Kommunen ska kunna bedriva omvärldsbevakning, informationsutbyte och kunna ta
fram en gemensam lägesuppfattning inom det egna geografiska området. Operativa
insatser samt informationsinsatser ska kunna samordnas. Information om händelsen och
dess konsekvenser ska kunna ges till såväl allmänhet som personal. Kommunen har en
skyldighet att regelbundet rapportera krishanteringsåtgärder och lägesuppfattningar
till Länsstyrelsen.
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2. Larm
Det bör finnas larmrutiner för att kunna kalla in nyckelpersoner med kort varsel.
Larmrutinerna ska vara väl kända och övade. Det bör finnas en tjänsteman med beredskap
(TIB) dygnet runt för att kunna besvara frågor som inte kan vänta till nästkommande
vardag samt ha befogenhet att kunna larma krisledningen.

3. Omvärldsbevakning
Funktionen är avsedd att tidigt kunna varna för allvarliga kriser och ha rutiner och tekniskt
stöd för att sprida information till den egna organisationen och andra aktörer. Ett annat
syfte med omvärldsbevakning är att underlätta sammanställningen av den gemensamma
lägesuppfattningen, att kunna förutse förändringar under pågående kriser samt att göra
bedömningar om vilka tänkbara förändringar som kan komma att ske (Analysgrupp).
4. Materiella resurser
Kommunen ska ha tillgång till de materiella och transportresurser som man, i enlighet med
risk- och sårbarhetsanalyser, kan tänkas behöva i händelse av en allvarlig händelse.
Resurserna behöver inte vara i egen ägo, men tillgången bör kunna garanteras. Materiella
resurser kan också vara i form av samverkan med kommunala, regionala eller statliga
resurser. Här bör kontakter finnas upparbetade och avtal skrivna.
5. Personella resurser
Tillgången till personal är en förutsättning för att en kris ska kunna hanteras.
Det måste finnas en uthållighet bland de personella resurser man har tillgång till.
Kommunen bör ha en plan för hur de personella resurser hanteras samt hur ett
scenario med stort personalbortfall, exempelvis vid en pandemi, hanteras. Man
bör ha planer för samverkan med andra aktörer, inklusive frivilligorganisationer.
6. Regelverk
God juridisk kompetens inom organisationen ger en effektivare hantering av krisen.
Vilka regelverk som är berörda beror i hög grad på vilken typ av kris som har inträffat.
Ansvar och befogenheter måste vara klarlagda.
7. Praktisk erfarenhet
Enligt lag ska kommunen öva regelbundet. Man bör öva sina egna rutiner såväl som
samverkan med offentliga och privata aktörer. Man bör vara noga med att både öva inom
varje kommunal funktion samt över förvaltnings- och verksamhetsgränserna. Att utvärdera
övningar och hanterade händelser är viktigt.
8. Grundläggande säkerhetsnivåer
Kommunen bör fastsälla vilka verksamheter som alltid ska fungera, även under kris. Att
inventera och rangordna verksamheter gör att en lägsta nivå på kommunal service kan
definieras. Målet bör vara att dessa verksamheter kan fungera under 24 timmar även
utan el, vatten och avlopp.
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9. Redundans och robusthet i kommunikationssystemen
Kommunen bör inventera och utreda vilken robusthet som finns i de
befintliga kommunikationssystemen. Man bör dessutom utreda vilka alternativa
kommunikationsvägar som finns tillgängliga och om redundans kan vara lämpligt
att investera i. Till kommunikationssystem räknas bland annat fast telefoni, mobil
telefoni, IT, radio, TV, kommunikationsradio, larmöverföringar, larmmottagare,
e-post med mera.
10. Reservkraft
Den samhällsviktiga verksamhet som har identifierats bör förses med reservkraft.
Samtliga krisledningsplatser, informationspunkter och värmestugor ska förses med
reservkraft. Samtliga inrättningar där människor bor i kommunal omsorg bör förses
med reservkraft. Förmågan att få regelbunden påfyllning av drivmedel bör säkras.
11. Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan plats
Det bör finnas en alternativ ledningsplats. Samhällsviktig verksamhet bör ha beredskapen
att kunna flyttas. Plan för flytt av människor i kommunal vård bör finnas.

12. Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur
Elnätet och de elektroniska kommunikationerna är den infrastruktur som orsakar störst
problem om robustheten inte är tillräcklig. Kommunen bör, inom ramen för det geografiska
områdesansvaret, göra prioriteringar bland de lokala elnäten (STYREL). Betalningssystem,
dricksvattenförsörjning, fjärrvärmenäten, den kommunaltekniska försörjningen
(el, vatten/avlopp, värme etc.), informationssäkerhet samt IT-relaterade störningar
bör analyseras och säkras.

Samhällsviktig verksamhet
Med samhällsviktig verksamhet avses ur ett
krisberedskapsperspektiv en verksamhet som
uppfyller båda eller det ena av följande villkor:
1. 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.
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig
kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
Med samhällsviktig verksamhet menas därmed t.ex. elförsörjningen,
telekommunikationerna, livsmedelsförsörjningen, vissa IT-system, distributionen
av radio- och TV-program och kommunaltekniska försörjningssystem som vatten- och
avloppssystem och fjärrvärme. Till den samhällsviktiga verksamheten räknas också det
som ovanstående funktioner är beroende av, exempelvis transporter och drivmedel

33

Exempel på samhällsviktig verksamhet är:

Sektorer

Exempel på verksamhet

Energiförsörjning

Produktion och distribution av el,
fjärrvärme, fossila bränslen och
drivmedel

Information och kommunikation

Teletjänster, Internet, radio- och TV
utsändningar, distribution av post samt
radio och TV

Finansiella tjänster

Betalningsförmedling, privata
försäkringstjänster och
värdepappershandel

Socialförsäkringar

Utbetalningar från sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen samt det
allmänna pensionssystemet

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Akutsjukhus, primärvård, psykiatri,
läkemedelsförsörjning, smittskydd,
funktionshindrade och äldre

Skydd och säkerhet

Räddningstjänst, polis, domstolar,
kriminalvård och SOS Alarm, militär,
kustbevakningen samt tull-, gräns- och
immigrationskontroll

Transporter

Väg-, järnväg-, sjö- och flygtransport
samt förvaltning av
transportinfrastruktur

Kommunalteknisk försörjning

Dricksvattenförsörjning, hantering av
avlopp, renhållning, samlingsplatser,
sophantering samt väghållning

Livsmedel

Jordbruk samt tillverkning, distribution
och kontroll av livsmedel
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Bilaga 2

Bilaga 2 redovisar en mer detaljerad förmågebedömning av samhällsviktiga verksamheter
inom kommunen

Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade
risker
Bedömningsnivåer
Följande bedömningsnivåer ska användas vid en samlad bedömning av var och en av de
båda delförmågorna krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att
motstå allvarliga störningar.

Nivå

Beskrivning av förmåga

1

Förmågan är god

2

Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister

3

Det finns en viss förmåga, men den är bristfällig

4

Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga
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Ledning, samverkan och
information

1

2

3

4

Anteckningar

Det finns en aktuell
krisledningsplan som är känd i
organisationen

Ledningsplan för extraordinära

Det finns en regelbundet utbildad
och övad beredskaps- och
ledningsorganisation

Krisledningsövningar
2012-02-24

Beredskapsorganisationen
disponerar nödvändiga resurser i
form av lokaler samt tekniska
system för bland annat
kommunikation och lägesbild och
den kan verka dygnet runt under
minst en veckas tid

Det finns lokaler för krisledning samt
upplysningscentral som kontrolleras via
checklistor 2 ggr/månad

händelser 2011-2014 Dnr 0361/11
Antagen KF § 187 2011-11-14

Det finns rutiner och tekniskt stöd
för information till allmänheten och
till media, samt för intern
information
Det finns nätverk (t.ex. med andra
myndigheter, kommuner, landsting
eller näringsliv) för samverkan

Samverkansövningar genomförs
regelbundet
Behov av samverkan med andra
aktörer är identifierade och
tillgodosedda.
Informationssäkerhet
Det finns tillräcklig förmåga hos
kommunen att upprätthålla
informationstillgångarnas
konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet
Det finns redundans och robusthet
inom kommunens
kommunikationssystem (IT, tele,
radio)
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2011-11-29,

Säkerhet och robusthet i
samhällsviktig infrastruktur

Det finns redundans och robusthet i
kommunens respektive landstingets
infrastruktur
Reservkraft
Vid strömavbrott finns reservkraft, både
fast och mobila enheter för
samhällsviktiga funktioner

Det finns testad reservkraft med en
uthållighet i 48 timmar.

Möjlighet att flytta den
samhällsviktiga verksamheten till
annan plats
Det finns genomförda förberedelser
på den alternativa platsen
Flytt av verksamheten till alternativ
plats är övad
Larm
Uppstart av krisledning finns.
Inlarmning kan bli bättre

Det finns övade larmrutiner

Omvärldsbevakning
Det finns en omvärldsbevakning
som tidigt kan varna för allvarliga
kriser som kan leda till
extraordinära händelser.
Det finns rutiner och tekniskt stöd
för att snabbt sprida information till
den egna organisationen och andra
aktörer
Materiella resurser
Det finns materiella resurser för
krishantering som kan tas i bruk
med kort varsel och som har en
uthållighet i 48 timmar.
Det finns en förmåga att omfördela
interna materiella resurser
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Förmåga att ta emot externa
materiella förstärkningsresurser
Det finns materiella resurser för att
motstå allvarliga störningar, vilka
kan tas i bruk med kort varsel efter
att scenariot har inträffat och som
har uthållighet om minst en vecka
Personella resurser
Starta upplysningscentral,
Krisberedningsgrupp,
informationsgrupp.

Det finns regelbundet utbildad och
övad personal som är tillgänglig
med kort varsel och som kan verka
under 48 timmar.

Det finns möjlighet att omfördela
personal i kommunen
Ta emot extern personal som
förstärkning
Samverkan
Behov av samverkan med andra
aktörer är identifierade och
tillgodosedda

FM Försvarsmaktens riskhanteringsmodell
Fastställ grundvärden
-

Vad skall göras?
Vem skall göra det?
Varför skall det göras?
Var skall det göras?
Under vilken tid skall det göras?
Hur skall det göras?

(Skydda medborgare, personal, egendom)
(Verksamhetschefer, räddningstjänsten)
(Minimera sårbarheten)
(Stenungsunds kommun)
(Stenungsund augusti-september 2011)
(risk- och sårbarhetsanalyser, scenarier)
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Nr
1
2
3
4
5

Skyddsvärda objekt
Medborgare
Personal
Egendom
Information
Image

Konsekvens
Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa
Brand i byggnad
Olaga intrång IT-systemet
Stenungsunds anseende skadat

Här skriver vi in skyddsvärda objekt och vad kan konsekvensen bli om en oönskad
händelse inträffar.
Bedöm hotet
Aktuell hotbild
1 Brand
2 Mobbning
3 Influensa
4 Osv….
5
6

Här skriver vi in hot eller störningar på skyddsvärda objekt.

Hotnivå
5 Mycket högt hot
4

Högt hot

3
2
1

Förhöjt hot
Lågt hot
Litet identifierat hot

Beskrivning
Incidenter inträffar regelbundet. Aktörer
försöker genomföra skadliga aktioner
Incidenter har inträffat vid ett flertal
tillfällen
Enstaka incidenter har inträffat
Inga incidenter har inträffat <10år
Inga incidenter har inträffat <50 år

Hotnivån är en femgradig (1-5) skala och beskriver hur ofta incidenter/tillbud har
inträffat (via skalman) och en framtida uppskattad nivå tillsammans med
verksamheterna.
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Bedöm sårbarheten
Sårbarhet
Nr Skyddsvärda objekt
1 Liv/egendom
2
3
4
5

Brister i nuläget
Brist
Ej fungerade brandlarm

Här skriver vi in skyddsvärda objekt och vilka brister som finns i verksamheterna
i nuläget.

Sårbarhetsnivå
5 Mycket hög sårbarhet

4

Hög sårbarhet

3

Förhöjd sårbarhet

2

Låg sårbarhet

1

Ingen synbar sårbarhet

Beskrivning
Inga eller endast enstaka skyddsåtgärder är
vidtagna. Påverkan på skyddsobjektet är
mycket lätt att åstadkomma.
Vissa skyddsåtgärder finns men flertal
brister vidstår
Skyddsåtgärder är vidtagna men
sårbarheten finns kvar
Effektiva skyddsåtgärder är vidtagna.
Sabotage av skyddsobjektet är svårt att
åstadkomma
Mycket effektiva skyddsåtgärder är
vidtagna. Sabotage av skyddsobjektet är
mycket svårt att åstadkomma

För att ta fram en hot och sårbarhetsmatris så graderas hot och sårbarhet med en
femgradig skala 1-5. Sårbarhetsnivån beskriver bristen på skyddsåtgärder för de
skyddsvärda objekten.
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Bedöm risken
Sannolikhetsskala
5 Sannolik
4 Trolig

Frekvens
>50%
<50%

3

Möjlig

<25%

2
1

Mindre trolig
Osannolik

<5%
<1%

För att ta fram en riskmatris så graderas sannolikhet och konsekvens med en
femgradig (1-5) skala. Multiplikation av de två värdena resulterar i ett riskvärde
exempelvis 5x3=15. Riskvärde som ligger på 10 eller däröver behöver åtgärdas för
att reducera
eller eliminera risken. Sannolikhetsskalan bygger på en frekvens hur ofta det har
hänt enligt statistiken och hur vi tillsammans bedömer risken hur ofta det kan
tänkas hända i framtiden.

Konsekvensskala
5 Synnerligen allvarlig

4

Allvarlig

3

Kännbar

2

Lindrig

1

Försumbar

Beskrivning
Katastrofala, Flera dödsfall, 10-tals svårt
skadade, skada/incident som kräver åtgärd,
reducera eller eliminera
Mycket stora, Enstaka dödsfall, flera svårt
skadade, skada/incident som kräver åtgärd,
reducera eller eliminera
Stora, Enstaka svårt skadade, svåra obehag.
skada/incident som kan åtgärdas, accepteras,
eller transfereras
Lindriga, Enstaka skadade, varaktiga obehag,
skada/incident som accepteras
Små, Övergående lindriga obehag,
skada/incident som observeras

Här ser vi en konsekvensskala som beskriver en eventuell skadehändelse på en
oönskad händelse.
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Arbetsschema
(Möjliga skadehändelser som värderas skala (1-5) med sannolikhet och konsekvens som
multipliceras ex.3x5=15 som blir ett riskvärde.

Riskbedömning 1-5

Nr
1

Skadehändelse
Brand

Möjliga
orsaker
slarv

Vidtagna
åtgärder
utbildning

Sannolikhet
3

Konsekvens
5

Riskvärde
15

Åtgärd
Ja/Nej
Ja

Hantera risken

Förslag på skyddsåtgärder
Åtgärd
Nr Objekt
1 Liv/egendom
Brandlarm
2 Osv…
3
4
5
När vi har fått fram ett riskvärde som är 10 eller högre, så gäller det att hantera risken
med skyddsåtgärder för att reducera eller eliminera.

Bilaga 3
Sekretess!
Bilaga 3 redovisar utförda verksamhetsanpassade risk- och sårbarhetsanalyser.
verksamheterna har arbetat fram egna relevanta scenarion med hjälp av
Dennis Salenborn säkerhetssamordnare.
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Ansvar
SF

.

Bilaga 4
Redovisar de påhittade scenarier som använts som grund för risk- och sårbarhetsanalysen.
Verksamheterna ska kunna ta fram egna relevanta scenarion.

Workshop
Påhittat scenario

Scenario1. Infrastruktursvikt.

”Under de senaste dygnen har vädret i Västra Sverige varit klart och kallt.
Temperaturen har nattetid varit ca -10ºC, för att under dagarna stiga till i genomsnitt
-5ºC. Elförbrukningen har för årstiden varit hög och Svenska Kraftnät håller
effektreserver i beredskap. Väderprognoser varnar för stormbyar, snöfall och underkylt
regn över en mycket stor yta av Västra Sverige, som sträcker sig över flera angränsande
kommuner och inkluderar såväl större städer som landsbygd. SMHI har utfärdat en klass 2
varning för de kommande dygnen, då risken för en s.k. isstorm är överhängande. Er
organisation/kommun, dess verksamhets- och ansvarsområde förutspås bli direkt drabbade
av ovädret. Nästa morgon slår ovädret ned med full kraft. På grund av höga vindhastigheter
och kraftig nedisning havererar ledningar för svåra påfrestningar och ställverk kortsluts
efter hand. Detta orsakar omfattande strömavbrott i Stenungsundsområdet.

Hur hanterar Ni ett avbrott i kommunalteknisk försörjning 1-2 veckor?
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Scenario 2. Olycka/brand i byggnad.
Påhittat scenario

Brand på förskola i Stenungsund
Förskolan Hasselbacken i Stenungsund uppstår en brand. Orsaken är en lysrörsarmatur i
taket som fattar eld med rökutveckling och brand som följd.
Hur agerar personalen vid den här oönskade händelsen och hur kan Ni öka förmågan att
det inte inträffar igen. Finns det någon kontinuitetsplan?

Scenario 3. Sjukdomsspridning/influensa.
Påhittat scenario

Influensan drabbar oss regelbundet varje vintersäsong och orsakar betydande frånvaro från
arbetsplatser och skolor. Under influensasäsonger är det ofta en klar överdödlighet bland
gamla människor beroende på influensan. Influensavirus har en förmåga att förändra sig
och därför orsaka större epidemier vissa år. Om ett väldigt förändrat virus börjar spridas
kan det leda till en så kallad pandemi. Utbrotten hos oss har i regel föregåtts av utbrott på
södra halvklotet, och vi är därför ofta förvarnade och har möjlighet att vidta vissa
förebyggande åtgärder, främst vaccinering.
Hur hanterar Ni en influensaepidemi?
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Scenario 4. Kriminellt handlande/hot och våld.
Påhittat scenario

•

Psykiskt våld: - verbala attacker, grimaser, blickar etc. psykisk misshandel.

•

Fysiskt våld: - sparkar, slag, knivhot, fysiskt misshandel:

•

Ofredande: – slita tag i någon, skrika i någons öra, trakassera genom post, e-post,
facebook, SMS-meddelande eller telefonsamtal.

Hur hanterar Ni hot- och våldssituationer?

Scenario 5. Social oro/obalans/ryktesspridning social media.
Påhittat scenario

Det har uppstått olika grupperingar mellan eleverna på Koppersskolan och trolig orsak är
ryktesspridning om någon händelse via facebook.
Hur hanterar Ni ryktesspridning inom social media?
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Scenario 6. Infrastruktursvikt/informationssystem(sekretess).
Sekretess inom socialtjänstens område regleras i 25 - 26 kap sekretesslagen. Det råder stark
sekretess för personliga uppgifter inom socialtjänsten.

Påhittat scenario

Känslig information läckte
Det finns uppgifter om att det ska ha förekommit en eller flera läckor i de
förundersökningarna kring misshandel och övergrepp i en familj i Stenungsund.
En källa uppger att sekretessbelagd information läckte ut från ett polisförhör med ett av
barnen till föräldrarnas anhöriga. Bara dagar efter förhöret visste en släkting om specifika
nya uppgifter som kommit fram under just det förhöret – uppgifter som inga andra än de
närvarande, samt polisen och socialtjänsten borde ha känt till. I ett polisförhör som
allmänheten tagit del av framkommer att även en släkting till familjen under en period varit
anställd på socialtjänsten, men denna person finns inte kvar i organisationen i dag.
Hur hanterar Ni den här situationen?

46

Scenario 7. Olycka/person hotar med att sätta eld på sig själv.
Påhittat scenario

En man i 45-årsåldern kommer in på socialkontoret i Stenungsund. Mannen
vill ha en lägenhet och uppträder mycket hotfullt. Han har vid ett flertal tillfällen
fått nej. Det slutar med att han häller brännbar vätska över sig och hotar med att tända på.
Hur agerar Ni vid den här oönskade händelsen?

Scenario 8. Sjukdomsspridning/farlig smitta( hiv).
Påhittat scenario

Hiv-infektion och aids orsakas av Humant Immunbrist Virus, ett så kallat retrovirus med
ganska låg smittsamhet. Utmärkande för retrovirus är att de lagras i kroppens arvsmassa.
En hiv-infektion läker inte ut spontant, utan den smittade bär på viruset resten av livet.
Blod och andra kroppsvätskor kan sålunda vara smittsamma för andra under mycket långa
tider, även om smittsamheten vid exponering inte är särskild stor.
Hur gör Ni om det visar sig att Hiv-viruset sprider sig snabbt i Stenungsund?
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Scenario 9. Social oro/ Stalking.
Påhittat scenario
Förföljelsesyndrom, stalkning, är att tvångsmässigt smyga på och förfölja en annan
person. Det kan exempelvis handla om en psykisk person som förföljer en känd person
eller en person i sin umgängeskrets. Det kan även röra sig om att kontakta en person i
sådan omfattning via telefon, brev, facebook eller e-post att det uppfattas som trakasseri.
Det visar sig att en f.d. pojkvän förföljer sin dåvarande flickvän just nu i Stenungsund.

Hur hanterar Ni Stalking?

Scenario10. Olycka/oväder, översvämningar, ras.
Påhittat scenario

Översvämningar, ras i centrum av Stenungsund.
På ett dygn kom det 200 mm regn i Stenungsundsområdet och som följd
blev det översvämningar och ras vid torget.
Hur agerar Ni vid den här oönskade händelsen?
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Scenario 11. Sjukdomsspridning/farlig smitta( ehec).
Påhittat scenario

En man i Västra Sverige har smittats av den farliga bakterien ehec.
Det är samma bakterie som dödat omkring femtio människor i Tyskland.
Hur mannen smittats är inte klart. Men Livsmedelsverket misstänker
att smittan kommit från groddar. Tidigare har den farliga bakterien hittats
på groddar i Tyskland och Frankrike. Många affärer slutar nu att sälja groddar.
Livsmedelsverket varnar för att äta råa groddar. Mannen säger att han inte varit
i andra länder den senaste tiden. Det får Livsmedelsverket att misstänka
att bakterien finns i Sverige.

Hur hanterar Ni en eventuell ehec-smitta i Stenungsunds kommun?

Scenario 12. Värmebölja.
Påhittat scenario

Händelsebeskrivning
17 juli
Maxtemperaturen har legat kring 30°C de senaste tre dygnen, ett par nätter har
temperaturen inte varit lägre än 20°C. Det är blå himmel och strålande sol. Många har
semester och det är fullt på badplatserna.
18 – 25 juli
Ett högtryck ligger över regionen, temperaturen stiger ytterligare, och maxtemperaturen
når under några dagar upp till 35°C. Nätterna fortsätter att vara varma och ger ingen riktig
svalka. Det är vindstilla och tryckande värme. Luften är relativt torr.
Dygnsmedeltemperaturen har varit mellan 19-25 grader i över en vecka nu. Det är extremt
torrt i skog och mark och hög brandrisk.
26 - 27 juli
Vinden ökar till 4-5 meter per sekund och värmen blir något mindre intensiv, då
maxtemperaturerna stannar runt 30°C.
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28-30 juli
De följande tre dagarna kommer kallare, mer fuktig luft in över regionen. I samband med
detta bildas flera kraftiga åskmoln, och blixten slår ner på flera platser och orsakar bränder
och störningar för elförsörjningen. Den 30 juli börjar det regna. 15mm faller under dygnet,
men det är fortfarande torrt i markerna. SMHI:s prognoser visar på temperaturer mellan
20-25 grader och mer nederbörd framöver. Vattentemperaturerna i insjöarna har gått upp
mot 25 grader under de senaste veckorna, och i havet kommer temperaturen väl över 20
grader under den här perioden.

Exempel på effekter och konsekvenser
Hälsa

Studier i Sverige och Europa visar på ökad dödlighet hos äldre och sjuka vid värmeböljor.
Äldre med hjärt- eller lungsjukdomar är särskilt utsatta. Vätskebrist kan vara farligt för
dem med svagt hjärta. Sjukhus, vårdcentraler och hemtjänst belastas högre då äldre och
sjuka behöver mer vård. Dödligheten ökar vid högre temperaturer vilket kan innebära
konsekvenser för begravningsväsendet. Även små barn är extra känsliga för vätskebrist.
Turister från andra nordliga länder påverkas också, vilket kan leda till att de i större
utsträckning söker sig till vårdinrättningar. Människor i allmänhet blir tröttare och får
svårare att koncentrera sig under längre tid p.g.a. värmen. För dem som arbetar i miljöer
utan luftkonditionering blir arbetsmiljön ett problem, t.ex. i bussar eller vårdinrättningar
utan luftkonditionering. Vissa utomhusarbeten måste stoppas mitt på dagen. Högt tryck på
badplatserna ökar också antalet drunkningsolyckor, och exponeringen för vattenburna
sjukdomar, t.ex. badsårs feber. Varmt och vindstilla väder betyder risk för algblomning.

Hantering av livsmedel

Höga temperaturer ställer högre krav än vanligt på förvaring, transporter och
annan hantering av livsmedel för att undvika bakterietillväxt.
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Dricksvatten & vattentillgång

Värmen möjliggör ökad bakterietillväxt i ledningsnät & ytvattentäkter.
Låga grundvattennivåer och sjunkande vattennivåer i sjöar och vattendrag leder på vissa
ställen till att brunnar sinar, och det blir brist på vatten för hushållsbruk och för bevattning.
Höga lufttemperaturer påverkar nivåer och temperaturen i sjöar och vattendrag. Vattnen
påverkas olika mycket beroende på bl.a. Vattnets omsättningstid, djup, beskuggning och
andel sjöar uppströms i systemet. Känsligheten hos akvatiska växter och djur varierar men
beror även på hur påverkade/ stressade vattenmiljöerna är vad gäller t ex miljögifter,
konkurrerande arter och fysisk påverkan. I grunda sjöar ökar vattentemperaturen snabbare.
Den ökade vattentemperaturen leder till en snabb tillväxt av alger och bakterier, däribland
arter som kan bilda toxiner (gifter), såsom blågröna alger (cyanobakterier).

Turism

Vissa delar av landet kan uppleva en stor förändring i tillströmningen av turister när
värmen stiger, t.ex. kustnära orter. Många väljer att ta ut sina fritidsbåtar, vilket ger högt
tryck på populära hamnar att tillhandahålla dricksvatten och sophämtning.

Övriga möjliga konsekvenser

• Människor ändrar beteende: man samlas i svala shoppingcentra och är ute
senare på kvällen.
• Ökad nedskräpning och lukt från avfallskärl ger sanitetsrelaterade problem och
klagomål
• Behov av evakuering från vissa lokaler utan luftkonditionering, t.ex.
äldreboenden
• Ökad efterfrågan på information både från allmänhet och media.
Hur hanterar Ni den här värmeböljan?
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Scenario 13. Smittat vatten
Påhittat scenario

Stenungsund är en kommun med ca 25 000 innevånare och som ligger 45 km från
Göteborg. Onsdagen den 28 november 2010 öppnades av misstag en ventil i en ledning
som sammanbinder dricksvatten med en ledning för tekniskt vatten. Detta medförde att
avloppsvattnet trängde in i dricksvattenledningen och att 10-15 000 av Stenungsunds
25 000 innevånare fick sitt dricksvatten förorenat. Vårdcentralen uppskattar antalet sjuka
till 5000 varav 1000 sökte vård. Tre verksamma smittämnen kunde identifieras,
campylobakter, salmonella och norovirus.
En grundläggande princip i det svenska krishanteringssystemet är att varje aktör är
ansvarig för dess lagstadgade funktioner såväl under normala förhållanden som vid en kris.
Kommunerna har en central roll i beredskapen eftersom ansvaret för basservicen och andra
viktiga verksamheter ligger framför allt på kommunerna.
Den 29 november noterades anmälningar om att dricksvattnet var grumligt. Fredagen den
30 november uppmanades allmänheten att koka vattnet. Samma dag började vårdcentralen
märka att allt fler personer sökte vård och råd för akuta magbesvär.
Hur hanterar Ni smittat vatten?

Scenario 14. Infrastruktursvikt, Image/hackerintrång.
Påhittat scenario

Nu har det hänt. En person har hackat sig in på Stenungsunds hemsida och lagt in stötande
bilder samt text på första sidan.
Hur hanterar Ni den här situationen om den uppstår, är det möjligt och hur påverkar det
Stenungsunds kommuns anseende?
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Scenario 15. Olycka/brand i serverrummet.
Påhittat scenario

En brand uppstår i serverrummet på IT-avdelningen.
Hur agerar Ni vid den här oönskade händelsen, hur ser back-up rutinerna ut?
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