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Förord
Denna risk- och sårbarhetsanalys beskriver nuläget för Äng-
elholms kommuns krisberedskap. Dokumentet innehåller 
exempel på vilka risker och kritiska beroenden som finns 
och hur bortfall av dessa kritiska beroenden skulle kunna 
påverka verksamheter inom Ängelholms kommun och dess 
geografiska område. Risk- och sårbarhetsanalysen läses med 
fördel av den som vill lära sig mer om hur det lagstadgade 
och till del statligt finansierade krisberedskapsarbetet ge-
nomförs i Ängelholms kommun. Dokumentet ska använ-
das både som kunskapskälla och som grund för planering 
i de samhällsviktiga verksamheterna. Detta för att på både 
kort och längre sikt stärka krisberedskapen och därmed 
också kunna mildra skadeverkningarna vid kris och extra-
ordinär händelse. Arbetet med kommunens risk- och sår-
barhetsanalys bör vara en ständigt pågående process som 
möjliggör en tydligare bild av nuläget, vilket också bidrar 
till en enklare process när det är dags för nästa risk- och 
sårbarhetsanalys.      
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SFS 2006:544. Lagen om kommuner och landstings åtgär-
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, deklarerar i 2 Kapitlet 1§ ”Kommuner och lands-
ting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och 
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner och landsting skall 
vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall 
hantera extraordinära händelser.”

MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsana-
lyser är inarbetade i denna risk- och sårbarhetsanalys.

Syftet med denna risk- och sårbarhetsanalys är att öka med-
vetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksam-
hetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna 
verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen 
planering. Underlaget utgör dessutom en viktig källa för in-

formation till medborgare och anställda. Efter genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys vidtar ett riskbehandlingsarbete 
med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen. Kommu-
nens risk- och sårbarhetsanalysarbete är en process som 
ständigt bör pågå som ett led i arbetet med att utveckla 
krishanteringsförmågan. Utfallet av risk- och sårbarhets-
hetsanalysen ligger till grund både för det strategiska och 
operativa krisberedskapsarbetet.

Rätt använd så bidrar risk- och sårbarhetsanalysen i sin för-
längning till att minska samhällets sårbarhet och ökar för-
mågan att hantera kriser och extraordinära händelser. Vin-
sten med den ökande krisberedskapsförmågan hos alla, gör 
att vi gemensamt kan mildra skadeverkningarna vid en kris 
eller extraordinär händelse inom Ängelholms kommun.

Kostnaderna för krisberedskapsarbete skall alltid vägas mot 
kostnaderna/nyttan vid en verklig händelse. 

Inledning
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Kommunen har från och med den 1 januari 2015 en ny 
organisation. Både den politiska och tjänstepersonsorgani-
sationen är förändrade. Verksamheter har omorganiserats 
och arbetssättet har till stora delar förändrats både för tjäns-
tepersoner och förtroendevalda. 

Kommunen har två helägda bolag, Ängelholmshem med 
dotterbolaget Ängelholmslokaler.

Kommunen är med som delägare i Sydvatten AB. 

Kommunen ingår i tre förbundssamarbeten. Vad avser 
renhållning så är kommunen med i Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB (NSR) och sedan 1 januari 2015 i ett för-
bundssamarbete inom Räddningstjänsten, Räddningstjäns-
ten Skåne nordväst (RSNV). Kommunalförbundet Medel-
punkten ansvarar för kommunens hjälpmedelsförsörjning.

Kommunen består av 10 tätorter, där centralorten är Äng-
elholm som har drygt 24.000 invånare av kommunens tota-
la 40.229 (31 december 2014). Övriga tätorter i kommunen 
består av mindre orter med 200-2900 invånare och av dessa 
är Munka-Ljungby, Vejbystrand, Strövelstorp samt Hjär-
narp de största.

Ängelholms kommun bildades 1971 genom en samman-
slagning av Ängelholms stad och landskommunerna Ausås, 
Barkåkra, Hjärnarp och Munka-Ljungby. 1974 införlivades 
även Össjö i Ängelholms kommun. Befolkningstätheten 
i kommunen är 96 invånare/kvadratkilometer, vilket kan 
jämföras med Stockholms stad som har ca 4 400 invånare/
kvadratkilometer och hela landet i genomsnitt där det bor 
23 invånare/kvadratkilometer. Ängelholms totalareal är 431 
kvadratkilometer, varav 420 kvadratkilometer är landareal.

En viktig resurs och ett karaktärsdrag för Ängelholms 
kommun är vatten. Närheten till havet samt vattensystemen 
Rönneå och Vegeå som mynnar ut i Skälderviken, är någ-
ra exempel. Strandliv och bad gör Ängelholm till en riktig 
sommarstad även om det finns mycket att uppleva året runt.

Ängelholm är en centralort för omgivande landsbygd och 
har en rad olika butiker samt köpcentra. Ängelholms sjuk-
hus är en av kommunens största arbetsgivare. Tidigare 
fanns hantverk i form av keramik- och läderarbeten med 
det är till stor del historia nu.

Ängelholms kommun har en god infrastruktur med såväl 
motorväg, järnväg och flygplats. Många av kommunens in-
vånare arbetspendlar till närliggande kommuner. Statistiska 
Centralbyrån redovisar att under 2013 var inpendlingen av 
förvärvsarbetande till Ängelholms kommun 35,6% samt 
utpendlingen av förvärvsarbetande från Ängelholms kom-
mun 42,4%.

Ängelholms kommun
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I framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) så har 
vi beaktat dels Lag (2006:544) om kommuners och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap samt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5).

Vi har under arbetets gång prioriterat arbetet med att ana-
lysera de samhällsviktiga verksamheternas sårbarheter och 
brister kopplade till en rad definierade kritiska beroenden. 

Det huvudsakliga arbetet har genomförts av en arbets-
grupp med representation från Lärande och familj, Hälsa, 
Samhällsutveckling, Servicestöd samt Ängelholmshem/
Ängelholmslokaler.

Sammanhållande för arbete och tillika redaktör för risk- och 
sårbarhetsanalysen har varit tillförordnad krisberedskaps-
samordnare Henrik Ehrenberg.

Totalt har gruppen haft fyra möten om vardera två-tre tim-
mar med mellanliggande enskilt arbete.

Deltagarna i gruppen har varit:
Lärande och Familj (LOF), Kerstin Björkäng Wirehed
Hälsa (HLS), Malin Thorsén
Samhällsutveckling (SHU), Roger Karlsson
Ängelholmshem/Ängelholmslokaler, Conny Nilsson
Servicestöd (SST), Henrik Ehrenberg

Vidare så har denna risk- och sårbarhetsanalys remissats/
faktagranskats inom och utanför den kommunala verksam-
heten. Följande externa har haft möjlighet lämna yttran-
de: Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Lokalpolisområde 
Ängelholm, Region Skåne/Hälsostaden, Öresundskraft 
samt de sex grannkommunerna.

Som grund i arbetet förutom gällande författningar så har 
vi haft nytta av tidigare risk- och sårbarhetsanalyser genom-
förda i Ängelholms kommun, Länsstyrelsen i Skånes risk- 
och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 samt ett visst förarbete 
av Brandingenjörsstudent Lisa Fornman, vid brandingen-
jörsutbildningen på Luleå tekniska universitet. I övrigt har 
en lång rad referenser använts som listas i bokstavsordning 
på slutet.
 
I arbetet med riskidentifiering och riskanalys har vi i huvud-
sak följt de slutsatser som Länsstyrelsen har kommit fram 
till i sin Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014. När det 
finns något särskilt att påpeka ur ett Ängelholms perspektiv 
så har det särskilt kommenterats.

Arbetsprocess och metod
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Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område

Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig händelse. 
Vad som är samhällsviktigt vid en krissituation kan variera 
beroende på vilka situationer vi ställs inför och i takt med 
att samhället utvecklas. Det är av största vikt att särskilt 
viktiga verksamheter klarar av grundläggande samhällsbe-
hov vid allvarliga händelser. I tabellen på följande sida listas 
därför identifierade samhällsfunktioner och samhällsviktiga 
verksamheter inom kommunens geografiska område.

Samhällsviktig verksamhet är ”en verksamhet som uppfyl-
ler 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.” (MS-
BFS 2015:5) 

Kommunens geografiska områdesansvar följer av lagen 
(SFS 2006:544) om kommuner och landstings åtgärder in-
för och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd be-
redskap. Geografiskt områdesansvar innebär att det inom 
ett geografiskt område finns ett organ som verkar för in-
riktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åt-
gärder inför, under och efter en kris. Regering och centrala 
myndigheter verkar för detta på en nationell nivå, länsstyrel-
ser och kommuner på regional respektive lokal nivå. 

KÖPENHAMN

MALMÖ

HELSINGBORG

HELSINGÖR

ÄNGELHOLM
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KÖPENHAMN

MALMÖ

HELSINGBORG

HELSINGÖR

ÄNGELHOLM

Samhällssektor Samhällsfunktioner och samhällsviktig verksamhet

Energiförsörjning Ledningsnät, fjärrvärmeverk, kraftstationer och reservelverk

Finansiella tjänster Tillgång till kontanter alternativt betalningssystem, ekonomisys-
tem (löne-/försörjningsstödsadministration)

Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Ängelholms sjukhus, apotek, vårdcentraler, psykiatri, ambulans, 
äldreomsorg, andra boenden, handikappomsorg, individ och fa-
miljeomsorg, grundskola, förskola. Miljö och smittskydd för djur 
och människor.

Information och kommunikation TV, radio, tidningar, IT(webbaserad information och sociala medi-
er), telenätet (mobil och fast) och RAKEL

Kommunalteknisk försörjning Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, ledningsnät och 
pumpstationer samt renhållning och väghållning

Livsmedel Livsmedelsbutiker, grossister, produktion och kostenheter (cen-
tralkök)

Offentlig förvaltning Kommunledning med krisledning och krisinformation

Skydd och säkerhet Polis, räddningstjänst och väktarbolag

Socialförsäkringar

Transporter

Ängelholms flygplats, Kollektivtrafik, vägar och järnvägar
Drivmedelsstationer, gods- och persontransporter, livsmedel-
stransporter, sjuktransporter, drivmedelstransporter, penning-
transporter och post-/paketdistribution.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition är nedanstående samhällsfunktioner och samhällsviktiga 
verksamheter identifierade inom kommunens geografiska område:
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Det kan även uppkomma situationer där vi drabbas av brist 
på el. Energimyndigheten har på regeringens uppdrag ut-
vecklat och infört en planeringsmetod för styrning av el till 
prioriterade användare vid eleffektbristsituationer – Styrel. 
Styrel definieras som ”identifiering och prioritering av sam-
hällsviktiga elanvändare” och bygger på att myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag identifierar och 
planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna pri-
oriteras vid eleffektbrist. För att kunna prioritera elanvän-
dare vid elbrist genomfördes Styrel omgång 1 under 2011 
och omgång 2 under våren 2015. I det landsomfattande 
prioriteringsarbetet deltog Ängelholms kommun vid bägge 
tillfällena. 

Några lärdomar som kommunerna drog efter stormen Per 
när det gäller beredskapen inför långvariga strömavbrott 
var att användningen av reservelverk behöver planeras, det 
behöver kartläggas vilka som har alternativa värmesystem 
liksom var sårbar befolkning finns. Vidare behöver det pla-
neras för värmestugor/Trygghetspunkter samt att svaga 
punkter i elnätet behöver kartläggas. Uthållighet behöver 
också planeras och en viktig del i detta är samverkan med 
frivilliggrupper (Energimyndigheten 2014).

För Ängelholms kommun är det viktigt att ha kännedom 
om vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom 
kommunens geografiska område. Det är viktigt att ha en 
uppfattning om vilka elanvändare som är särskilt avbrott-
skänsliga. För att säkerställa fortsatt strömförsörjning nytt-
jas i flera fall reservelverk. För att detta ska fungera krävs 
en planering omfattande bland annat bränsleförsörjning 
liksom drift och underhåll av reservelverken och även per-
sonalförsörjning som klarar viss uthållighet. Kommunen 
ansvarar dock bara själv för planeringen för den egna kom-
munala verksamheten där kommunen bör ha en uppfatt-
ning om vilka objekt som ska försörjas med reservelverk 
och på vilket sätt, dvs. om mobila aggregat ska användas 
eller om fast reservkraft ska installeras. Saknas planering 
för detta vid samhällsviktiga verksamheter kan dock kom-
munen behöva omhänderta konsekvenserna på den lokala 
nivån (Energimyndigheten 2014).

I följande avsnitt presenteras kritiska beroenden för kom-
munens samhällsviktiga verksamhet. Nio identifierade be-
roenden diskuteras; el, telefoni, vatten, värme, IT, personal, 
transporter, information samt finansiella system. 

Med kritiska beroenden avses ”Beroenden som är avgöran-
de för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. 
Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en 
störning i levererande verksamheter relativt omgående le-
der till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en 
extraordinär händelse inträffar.” (MSBFS 2015:5)

Extraordinär händelse avser ”sådan händelse som avviker 
från det normala, innebär en allvarlig störning eller över-
hängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-
funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun 
eller ett landsting” (SFS 2006:544). 

El
Tillgång till el är i stor utsträckning en förutsättning för 
all annan energiförsörjning. Det starka beroendet av el ger 
denna energiform en särställning inom energiförsörjning-
en. Denna särställning förstärks av att flertalet andra sam-
hällsfunktioner är beroende av att ha tillgång till el. Lång-
variga och omfattande avbrott i eltillförseln tillhör därför 
de händelser som många samhällsaktörer uppfattar som de 
mest allvarliga som kan drabba deras verksamhet.

Energimyndigheten har det samordnande ansvaret för den 
övergripande försörjningstryggheten inom energiområdet i 
händelse av bristsituationer. Efter stormen Gudrun i janu-
ari 2005 infördes flera nya bestämmelser i lag. Ändringarna 
innebar bland annat krav på att inga strömavbrott får vara 
längre än 24 timmar, efter 1 januari 2011. Det här innebär 
också att elanvändare minst måste klara av att hantera kon-
sekvenser av strömavbrott som varar 24 timmar.

Problem med värmeförsörjningen, dricksvattenförsörj-
ningen och avfallshanteringen kan följa av strömavbrott. 
Människor kan behöva evakueras från äldreboenden, för-
skole- och skolverksamheten måste kanske ställas in. Mobil 
och fast telefoni kommer att slås ut, med följd att trygghets-
larmen hos de äldre kommer att sluta fungera.

Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet
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Telefoni
Samordning av insatser och annat ledningsarbete kräver till-
gängliga, tillförlitliga och uthålliga kommunikationskanaler. 
Omfattande och långvariga strömavbrott bedöms vara det 
allvarligaste hotet mot telefonin i fredstid.

Ett relativt nytt hot mot telekommunikationer är en konse-
kvens av teknikutvecklingen och att IP, (Internet Protocol), 
är världsstandard för datatrafik med stora möjligheter till 
samtrafik. Därmed öppnas också nya angreppsmöjligheter 
mot dåligt skyddade datasystem och nät. Post & Telestyrel-
sen (PTS) arbetar kontinuerligt för att förebygga problem 
i telefoni- och datanäten och har till uppgift att arbeta för 
säkrare elektroniska kommunikationer i fred, kris och be-
redskapstider. 

Frågan om ett robust, gemensamt radiokommunikations-
system för skydds- och säkerhetsaktörer utreddes i tio års 
tid och resulterade i det som nu har blivit Rakelsystemet. 
RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är 
idag Sveriges nationella kommunikationssystem för sam-
verkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att 
stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att under-
lätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som 
arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Rakelsys-
temet är robust och driftsäkert och klarar enligt Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap sju dagar med bruten 
elkraft.

Ängelholms kommun är ansluten till RAKEL-nätet och an-
vänder idag 13 terminaler i den dagliga verksamheten. Sex 
RAKEL-terminaler för krisledning och sju stycken inom 
huvuduppdrag samhällsutveckling. 

I syfte att minska kommunens sårbarhet och öka förmågan 
att hantera kriser, extraordinära händelser och höjd bered-
skap bör Ängelholms kommun skyndsamt genomföra en 
heltäckande kommunikationsanalys. Detta för att kunna se 
vilka behov av kommunikation som finns vid kris, extraor-
dinär händelse eller höjd beredskap och därefter anskaffa 
lämplig utrustning och i daglig verksamhet implementera 
anskaffad utrustning.

Vatten
Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen 
av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den 
vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om dyg-
net, dag efter dag, månad efter månad, år efter år. 

Ett avbrott i vattenförsörjningen påverkar de allra flesta 
människor och verksamheter i samhället. Vatten är vårt 
viktigaste livsmedel. Förutom som dricksvatten används 
vatten även för att klara den personliga hygienen, för livs-
medelshantering och inom industrin. Ett långvarigt avbrott 
i vattenförsörjningen bedöms därför få mycket omfattande 
konsekvenser och det är tveksamt om någon enskild kom-
mun klarar att hantera detta på egen hand.

Ett förändrat klimat kan enligt Klimat- och sårbarhets-
utredningen (SOU 2007:60) leda till att vi inte klarar vår 
dricksvattenförsörjning. Extrema väderhändelser med ökad 
nederbörd och risk för ras och skred, kan komma att ställa 
stora krav på dricksvattenproduktionen i framtiden.

Kvaliteten på råvattnet i vattentäkterna kommer sannolikt 
att försämras, med ökade humushalter och ökade förore-
ningar av mikroorganismer. Risken för avbrott och förore-
ning av dricksvattnet ökar om det blir vanligare i framtiden 
med översvämningar, ras och skred. Den ökade risken för 
översvämningar innebär även att kemiska ämnen och smitt-
ämnen kan spridas lättare, vilket kan leda till föroreningar 
av vattentäkter. Extrema skyfall, överbelastade ledningsnät, 
bräddning av avloppsvatten m.m. innebär en ökad risk för 
åtföljande hälsorisker (MSB, 2010). Dessa risker kräver en 
övergripande samordning av det delade
myndighetsansvaret och regeringen har därför prioriterat 
dricksvatten och utsett Livsmedelsverket till samordnande 
myndighet för dricksvattenfrågor på nationell nivå.

Värme
Värmeförsörjningen består av ett komplext system av 
transporter, tekniska infrastrukturer och samverkan mellan 
offentliga och privata affärsdrivande aktörer. Till skillnad 
från elproduktion sker värmeproduktionen relativt lokalt. 
Normalt är värmeförsörjningen robust och klarar oväntade 
störningar bra, men händelser som riskerar att få svåra kon-
sekvenser kan inträffa.
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En omfattande och långvarig störning i uppvärmningen 
kan innebära en kris för samhället. Om en storskalig värme-
kris inträffar måste kommunens insatser koncentreras till de 
människor som är i störst behov av hjälp. 

Kommunens egna resurser räcker inte till för att hjälpa alla 
ur krisen. Då krävs att var och en tar ett stort eget ansvar 
för att hjälpa sig själv och andra i sin omgivning. Att verka 
för ett högt medvetande hos invånare, fastighetsägare och 
företag om det egna ansvaret vid en kris är därför en vik-
tig uppgift för kommunen. Det är också viktigt att sprida 
kunskap om vad alla kan göra för att ha beredskap för ett 
värmebortfall och hur situationen kan lindras om krisen är 
ett faktum.

Vid stora strömavbrott hamnar fokus ofta på belysning, da-
torer, penningtransaktioner, frysar och stillastående kom-
munikationer. Men allt detta förlorar i betydelse om ett 
strömavbrott gör att uppvärmningen faller bort. Till slut 
sjunker inomhustemperaturen i bebyggelsen så mycket att 
det varken går att bo i husen eller bedriva verksamhet där 
längre. Det är inte bara en komfortfråga utan även viktigt 
för vår hälsa, för vatten och avlopp samt byggnader. 

I ett scenario med storskaligt värmebortfall och utomhus-
temperatur på ca -5° C kan situationen för kommunen 
snabbt bli kritisk. En inomhustemperatur på +5° C anses 
vara gränsen för vad en frisk människa med varma ytterklä-
der kan uthärda i sin bostad under längre tid. Redan efter 
några timmar måste man börja kontakta alla som är över 
80 år gamla och andra som är fysiologiskt mycket känsliga 
för kyla och påbörja evakuering. Efter drygt ett dygn måste 
evakuering påbörjas av boende i småhus. Den får inte ta 
mer än tre dagar. Efter cirka fem dygn måste evakuering 
påbörjas av boende i flerfamiljshus. 

Om värmeavbrottet håller i sig i 10 dygn måste kommunen 
i princip ha tömts på sin befolkning, med undantag av de 
som bor i de allra nyaste flerfamiljshusen och de som har 
egen el-oberoende, fast installerad lokaluppvärmning och har 
lagrat tillräckliga mängder bränsle. I praktiken betyder det att 
ca 80 % av befolkningen måste ha lämnat sina bostäder och 
att vattensystemen ska ha tömts för att undvika frysskador i 
fastigheterna. Vid -15° C måste allt ske på halva tiden jämfört 
med exemplet ovan. (Energimyndigheten, 2009)

Eftersom Sverige kan ha ett bistert vinterklimat, gäller det 
att ha en god uppfattning om hur snabbt fastigheter kyls 
ut och hur lång tid det får gå innan köldkänsliga individer 
måste få hjälp. Det behöver inte vara ovanligt kallt för att ett 
samhälle utan uppvärmning ska hamna i en krissituation. 
Speciellt inte om avbrottet varar länge.

Om kommunen har en genomtänkt strategi, och vidtagit 
förberedelser för att kunna hantera en kris flyter avhjälp-
ningsarbetet lättare och det mänskliga lidandet minskar. 

Nedan följer Energimyndighetens förslag på strategins 
innehåll (Energimyndigheten 2014):

• befolkning – invånarnas köldkänslighet kan relateras till 
ålder, hälsa och medicinering. Befolkningens fördelning 
på ålder, vårdbehov och speciellt boende ger därför vik-
tig vägledning om potentiellt hjälpbehov och vilka re-
surser som krävs för att hantera en värmekris

• bebyggelse – fastighetsbeståndets karaktär och upp-
värmningssystem ger viktig information om hur snabbt 
åtgärder måste sättas in. Behovet av stöd och hjälp av-
görs utifrån en sammanvägning av befolkningens köld-
känslighet och bebyggelsens utkylningsegenskaper

• fjärrvärmesystemet – om viktiga delas av bebyggelsen i 
kommunen värms med fjärrvärme blir produktion och 
distribution av värmen en kritisk faktor

• behovet av värmestugor – om människor behöver eva-
kueras behövs uppsamlingsplatser där de kan tas emot

• information – kriser skapar ett stort informationsbehov 
hos kommunens invånare och företag. Med förebyg-
gande upplysning och förberedd krisinformation kan 
konsekvenserna av ett större värmebortfall begränsas. 

Kommunen behöver fokusera på information till använ-
darna utifrån deras egenansvar. Detta skulle kunna ge stora 
effekter med relativt enkla medel. I detta måste det beaktas 
att alla användare och kommunen har många olika områden 
att ta ansvar för – energiförsörjning är bara ett av dessa om-
råden. Information till användarna är ett område som måste 
samordnas inom kommunen för att få bästa effekt och så 
den genomförs på ett resurseffektivt sätt.

Det känns angeläget att kommunen säkerställer en fort-
satt god samverkan med frivilligorganisationer som Ci-
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vilförsvaret för att både verka för folkbildning i dessa 
frågor (egenansvaret) samt kunna upprätta särskilda Trygg-
hetspunkter som kan bemannas av människor från Frivilli-
ga Resursgruppen (FRG) vid behov.

Inom Ängelholms kommun finns även kunder som använ-
der gas för uppvärmning av sina bostäder. Ett avbrott i gas-
distributionen kommer leda till problem med värmeförsörj-
ningen i dessa fastigheter. Enligt aktuella energibolag så är 
det främst villor i Munka-Ljungby, Varalöv och Strövelstorp 
samt det kommunala boendet Åsbytorp i Strövelstorp som 
har sin huvudsakliga uppvärmning med naturgas. 

IT
Både privata och offentliga aktörer i samhället drabbas vid 
störningar eller bortfall av IT-system. Eftersom samhäl-
lets samtliga verksamheter är så beroende av fungerande 
IT-system, så finns det stor anledning att vidare analyse-
ra vilka samhällskonsekvenser som kan bli följden av både 
kortvariga och långvariga avbrott i samhällets IT-system.

Sedan några år tillbaka har det avslöjats allt fler fall av 
noggrant förberedda och riktade angrepp mot bland an-
nat informationssystem. Händelser utomlands och i Sveri-
ge, visar att man inte kan bortse från risken för storskaliga 
IT-attacker och att dessa kan ha ett samband med olika ty-
per av politiska händelser eller underrättelseinhämtning av 
främmande makt.

De konsekvenser som kan uppstå till följd av nätangrepp 
eller angrepp mot informationssystem handlar exempelvis 
om störda funktioner inom flera samhällsviktiga verksam-
heter till exempel eldistribution, dricksvattenförsörjning, 
tele- och datanät, transportsystem och myndigheters webb-
platser.

Personal
Vare sig det beror på en snöstorm eller en epidemi så kan 
ett omfattande personalbortfall få allvarliga konsekvenser i 
samhällsviktig verksamhet. I MSB:s uppföljning av krisbe-
redskapen i Sverige (MSB, 2011), dras bland annat slutsat-
sen att vid personalplanering är det viktigt att planera för 
ett bortfall av särskilda nyckelfunktioner snarare än att utgå 
från att ett visst antal av personalen insjuknar.

Samma slutsats återkommer också till stor del i utvärdering-
en av förberedelser och hantering av pandemin influensa 
A(H1N1) 2009. Det kunde konstateras att många verksam-
heter hade utvecklat sin planering under influensan, vilket 
torde innebära att beredskapen för en liknande händelse 
hade förbättrats i och med hanteringen av influensan 2009. 
Nu har det gått några år sedan dess så kunskapen och för-
mågan torde ha nedgått om inte särskild utbildning och el-
ler övning har genomförts.

Vid ett större personalbortfall finns möjligheter att omför-
dela personal inom kommunens olika förvaltningar. Vissa 
verksamheter kan ”ligga nere” under en tid och den perso-
nalen kan då utgöra en tillgång för andra, samhällsviktiga 
verksamheter som måste upprätthålla verksamheten oav-
sett omständighet. Med hjälp av en ”kompetensdatabas”, 
som är under uppbyggnad i Ängelholms kommun, blir det 
också enklare att hitta rätt kompetens vid omfördelning av 
personal.

Transporter
Behovet av resor och transporter i samhället, dvs. både 
inom person- och godstrafiken, ser ut att fortsätta att öka 
framöver, samtidigt som samtliga transportslag, dvs. järn-
väg, luftfart, sjöfart och vägtrafik, i stor utsträckning är be-
roende av andra sektorer i samhället för att kunna fungera. 
Fungerande transporter är också en förutsättning för Sve-
riges kontakt med omvärlden och för en fungerande eko-
nomi.

I princip all samhällsviktig verksamhet är beroende av 
transporter, samtidigt som transporterna är beroende av 
el och tele och annan kommunikationsförsörjning för att 
själva fungera. Transporter är en grundförutsättning för vår 
livsnödvändiga försörjning, eftersom t.ex. livsmedelsdistri-
butionen är beroende av transporter. Hälso- och sjukvården 
är beroende av fungerande transporter, bl.a. eftersom akut-
sjukvården behöver dagliga leveranser av sterilprodukter, 
förbrukningsmaterial, medicinteknisk utrustning och läke-
medel. 

Det finns dessutom en ökad risk för störningar i transport-
systemen avseende t.ex. livsmedelsdistributionen eftersom 
samhällsutvecklingen, går mer och mer mot det ekonomis-
ka konceptet ”just-in-time”. Det är inte bara de kommunala 
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samhällsviktiga verksamheterna som har utvecklat mindre 
lagerhållning och ett ökat beroende av kontinuerlig påfyll-
ning av varor. Påfyllning sker genom olika transporter och 
ur ett krisberedskapsperspektiv så har sårbarheten ökat och 
uthålligheten har minskat genom denna samhällsutveckling.

Andra samhällsviktiga verksamheter som skulle drabbas vid 
avbrott i transporterna är omsorgen om äldre och personer 
med funktionshinder, eftersom de är beroende av dagliga 
matleveranser och medicinskt omhändertagande.

Transportsektorn kan drabbas av naturolyckor, t.ex. stormar, 
snöoväder, översvämningar, ras och skred. Även en pandemi 
eller en annan allvarlig smitta kan innebära ett stort personal-
bortfall inom transportområdet, något som i sin tur drabb-
ar andra samhällsviktiga verksamheter och funktioner samt 
individer som är starkt beroende av fungerande transporter.

Ju längre avbrottet blir, desto allvarligare blir konsekven-
serna för samhället och individerna. Dessutom kan det bli 
svårigheter att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid 
en kombination av ett långvarigt strömavbrott och avbrott 
i transporterna, eftersom flertalet verksamheter behöver ha 
tillgång till transporter för att få diesel till sina reservkraftag-
gregat. (MSB, 2010)

Inom kommunen finns i den dagliga verksamheten fordon 
som kan utnyttjas för att genomföra viktiga transporter vid 
en extraordinär händelse. Däremot är det i dagsläget inte 
helt klarlagt i vilken omfattning Ängelholms kommun har 
tillgång till drivmedel för sin fordonspark vid olika scenari-
on såsom exempelvis elbortfall eller när lokala bensinbolag 
inte kan få fram sina leveranser. För att säkerställa drivme-
delsförsörjningen gällande kommunens egen samhällsviktiga 
verksamhet bör kommunen ta fram en egen drivmedels- och 
bränsleförsörjningsplan som innehåller information som 
bränslebehov, tankningsschema, bränslelager, avtal med 
bränsleleverantörer, logistik för tankning och mall för tank-
ningsjournal.

Även den kommunala upphandlingen är en fråga om krisbe-
redskap. I upphandling av varor och tjänster till Ängelholms 
kommun så bör det beaktas och säkerställas, att det som 
upphandlas ska fungera/kunna levereras även vid kris eller 
extraordinär händelse. 

Information
Vi lever idag i ett informationssamhälle där större mängder 
information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommu-
niceras och mångfaldigas. Information i dess olika former 
ses idag som en viktig resurs för att samhället ska kunna 
fungera. Men informationshantering tillgodoser inte bara 
våra behov – den skapar också beroenden och risker. Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap har i uppgift att 
samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. 
Begreppet informationssäkerhet innebär säkerhet för infor-
mationstillgångar avseende förmåga att upprätthålla önskad 
sekretess, riktighet och tillgänglighet.

Olika aktörer kan otillbörligt och av olika skäl försöka skaffa 
sig tillgång till den information som förmedlas i samhället. 
Detta kan genomföras som aktiva eller passiva åtgärder. In-
formation kan alltså förvrängas, förstöras eller utebli vilket 
i sig skulle kunna leda till social oro och eventuellt upplopp, 
eller kanske en olycka som ger ännu fler bortfall av viktiga 
resurser i samhällsviktig verksamhet. 

Det är likaså av största vikt att informationen är tillförlitlig 
vid en redan inträffad kris och att korrekt information kom-
municeras dels till allmänheten, men också internt inom de 
kommunala verksamheterna. I det fall el, telefoni och IT 
försvinner, är det viktigt att det också finns alternativa kom-
munikationsvägar, så som t.ex. radioutsändningar för att nå 
ut med information till allmänheten.

En av åtgärderna efter den krisberedskapsövning som ge-
nomfördes i Ängelholms kommun under hösten 2014 var 
genomfördes av en Agil-arena kring intern kriskommunika-
tion. Resultatet inarbetades i kommunens övergripande och 
nu gällande krisledningsplan för kriser och extraordinära 
händelser. 

Finansiella system
De allvarligaste tekniska sårbarheterna inom den finansiella 
sektorn hänger samman med det komplexa och omfattande 
el- och teleberoendet, samt beroendet av fungerande och 
säkra IT-system. I det fall samhället skulle drabbas av t.ex. 
ett långvarigt el-, tele- eller IT-avbrott (längre än en vecka) 
så skulle det även få konsekvenser inom den finansiella sek-
torn.
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Samhällsutvecklingen med färre kontanter, det kontantlösa 
samhället, påverkar också i sin tur den kommunala krisbe-
redskapen. Ängelholms kommun behöver kunna göra till 
exempel inköp, tanka fordon, betala ut löner och försörj-
ningsstöd även i händelse av kris eller extraordinär händelse.  

Under förutsättning att alternativa åtgärder som reservkraft 
och reservrutiner inte skulle fungera skulle detta medföra 
att flera tjänster inom den finansiella sektorn skulle vara 
svårtillgängliga och i värsta fall sluta att fungera. Exempel-
vis skulle det bli svårt eller i värsta fall omöjligt att betala 
med kort i butiker eller ta ut kontanter ur uttagsautomater.

Störningar som drabbar allmänheten kan uppstå såväl i 
kontantförsörjningen (uttagsautomater m.m.) som i olika 
typer av betalningssystem (olika giro- eller Internetbetal-
ningar m.m.). Även ett ganska kortvarigt avbrott, t.ex. ett 
par dagar, skulle få stora konsekvenser för samhället och 
individerna. Det skulle även påverka andra samhällsviktiga 
verksamheter, som t.ex. utbetalningar av olika typer av so-
cialförsäkringsstöd, pensioner och löner. En sådan situation 
skulle i förlängningen kunna leda till ett minskat förtroen-
det hos allmänheten för både de samhälleliga institutioner-
na samt för det finansiella och politiska systemet. 

Sedan länge pågår ett kontinuerligt krisberedskapsarbete 
inom den finansiella sektorn och många åtgärder har där-
för vidtagits för att stärka sektorns motståndskraft och be-
redskap. Exempelvis har de större aktörerna inom finans-
sektorn reservkraft och reservarbetsplatser för väsentliga 
funktioner, vilket innebär att betalningssystemet inte slås ut 
förrän efter flera dagars strömavbrott i kombination med 
uteblivna bränsleleveranser.

En kombination av en mer utbredd och långvarig finansiell 
oro, samtidigt som det inträffar längre störningar eller av-
brott i betalningssystemet, eller i el-, tele- eller IT-system 
inom t.ex. bankväsendet, riskerar att påverka förtroendet 
för den finansiella sektorn, något som är fundamentalt vik-
tigt för att systemet ska kunna upprätthållas. Om förtroen-
det för de finansiella aktörerna minskar, kan detta i sin tur 
leda till att kundernas beteenden förändras, t.ex. att det blir 
en anstormning av uttag av kontanter från bankautomater 
eller bankkontor, vilket i sin tur skulle kunna leda till en 
kontantbrist i samhället. Dessutom kan ett stort kontantut-
flöde från bankerna leda till en ökning av stölder och rån, 
riktade mot både butiker och
privatpersoner (MSB, 2010).
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Riskbilden i Ängelholms kommun påverkas av områdets 
kännetecken som exempelvis närhet till vatten, järnväg och 
flygplats. Riskbilden påverkas också av yttre faktorer och om-
ständigheter som klimat, väder, politik och ekonomi. Dessa 
faktorer kan leda till att en alvarlig störning eller extraordinär 
händelse utvecklas. I Ängelholm är storm, kraftigt snöfall el-
ler värmebölja, eller en stor olycka, t.ex. en tågolycka i tätbe-
byggt område, exempel på möjliga riskscenarier. 

I modern tid har bara en handfull större olyckor inträffat i 
kommunen. Den allvarligaste hittills är flygolyckan den 20 
november 1964, då ett inrikesplan från dåvarande Linjeflyg 
havererade i dåligt väder under inflygning till Ängelholms 
flygplats. Vid olyckan omkom 31 av de 43 personer som 
fanns ombord på flygplanet.

I följande avsnitt reflekteras över de risker som bedömts vara 
relevanta för Ängelholms kommun. Riskerna har delats in 
i följande kategorier; natur- och väderrelaterade händelser, 
olyckor, smitta, utsläpp, social oro, våld och hot, brott, terror 
samt krig. 

Länsstyrelsen Skåne risk- och sårbarhetsanalys 2014 är vägle-
dande i risker som rör Ängelholm kommuns geografiska om-
råde. I riskidentifieringen för den kommunala samhällsvikti-
ga verksamheten är det omfattande arbetet med riskanalys 
som genomfördes i Ängelholms kommun 2007 fortfarande 
användbar och likaså kommunens handlingsprogram LSO 
från 2013.

Natur- och väderrelaterade händelser
Extremväder förekommer redan idag, t.ex. i form av intensiv 
nederbörd och förändrade grundvattennivåer. Detta i sin tur 
leder till översvämningar och höga flöden, kraftiga vindar, 
stormar och snöoväder m.m. Det går heller inte att utesluta 
att det i framtiden blir allt vanligare med värmeböljor, torka, 
skred, ras och erosion samt skogsbränder i delar av landet, 
med tanke på klimatförändringarna. (MSB, 2010)

Ett varmare klimat leder i värsta fall till att förutsättningarna 
för hela samhället förändras ifråga om t.ex. bebyggelse, infra-
struktur och miljöer med kulturella värden. Även om de mer 
extrema klimatförändringarna kommer att visa sig först på 
längre sikt, är det viktigt att berörda aktörer i samhället klarar 
av att förebygga och hantera dagens extremvädersituationer.

Ökad nederbörd medför även större risk för fukt- och mö-
gelskador samt överfulla avloppssystem och översvämning-
ar av källare. Den förhöjda temperaturen kan ge ett mins-
kat uppvärmningsbehov. Samtidigt kommer kylbehovet att 
öka, framförallt i samhällsviktig verksamhet som äldrebo-
enden och andra vårdinrättningar, eftersom dessa grupper 
är särskilt sårbara vid längre perioder med extrem värme. 
Även luftfuktigheten har betydelse för hur hårt vi drabbas 
av en värmebölja. Preliminära svenska resultat indikerar en 
ökad dödlighet då det är varmt och luftfuktigheten är hög. 
(Rocklöv, Hurtig & Forsberg, 2008).

Ett varmare klimat kan medföra att säsongen för brand i 
vegetationen förlängs, vilket leder till att antalet gräs- och 
skogsbränder kommer att öka. Ytterligare en faktor som 
kan få betydelse är att ny typ av skog och vegetation kom-
mer att etableras i Sverige till följd av klimatförändringarna.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat på lång sikt kan t.ex. 
leda till långvariga avbrott i teknisk infrastruktur som elför-
sörjning, elektroniska kommunikationer, värmedistribution, 
dricksvattenförsörjning och transporter. Detta i sin tur kan 
få spridningseffekter till annan verksamhet som är beroende 
av el, tele och transporter, t.ex. hälso- och sjukvård, social 
omsorg och livsmedels- och dricksvattendistribution. Således 
riskerar samhället att drabbas av mer eller mindre omfattande 
avbrott i tillförseln av livsnödvändiga funktioner. Även an-
dra konsekvenser kan bli följden, t.ex. miljöförstöring, egen-
domsskador och ekonomiska förluster.

Den grovanalys som Länsstyrelsen i Skåne gjort för länet 
gäller även för Ängelholm. Grovanalysen visar på ett flertal 
risker kopplat till olika natur- och väderrelaterade händelser 
såsom angrepp av skadeinsekter, extrem kyla, isstorm, ex-
trem värme, skogsbrand, jordskalv, meteoritnedslag, ras och 
skred, storm/orkan, solstormar och översvämning/skyfall 
(Länsstyrelsen Skåne 2014).

Extrem kyla och snöoväder ger konsekvenser i kombina-
tion med exempelvis elbortfall. Då kan Ängelholms kom-
mun hamn i en svår sits om inte kommuninnevånarna kan 
värma upp sina hus och samhällsviktig verksamhet kan 
fortgå. Stora snömängder påverkar främst framkomlig-
heten på väg, järnväg, i luften och till sjöss. Länsstyrelsen i 
Skåne menar att ovanligheten hos dessa två väderfenomen 

Identifierade och analyserade risker för kommunen och 

kommunens geografiska område
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anses medföra en viss brist av förebyggande och förbere-
dande inför händelsen, vilket i sin tur gör den svårhanterlig 
då den väl inträffar.

Ett genomgående problem när det pratas om sannolikhet 
för natur- och väderrelaterade händelser är att statistiskt ma-
terial över en längre period inte finns tillgängligt. Det inne-
bär en försvårad projektion av återkomsttiden av en extrem 
väderhändelse, i form av till exempel kyla eller snöoväder, 
vilket har direkt påverkan av projektionen av sannolikheten 
av en sådan händelse. Bristen på tillgänglig information om 
tidigare händelser i kombination med samhällets ökande 
förändringstakt gör det svårt att projicera konsekvenserna 
av extrem kyla och snöoväder, utan att göra en djupare ana-
lys (Länsstyrelsen Skåne 2014).

Ängelholms kommun kommer enligt Länsstyrelsen i Skåne 
påverkas av ett högre vattenstånd i havet och tidvis högre 
vattenstånd i åar och vattendrag som kan leda till översväm-
ningar och erosion. Orsakerna till detta är främst skyfall samt 
storm/orkan och speciellt då en kombination av dessa två.

I övrigt så anger Länsstyrelsens grovanalys att extremtem-
peratur, skogsbrand och skadeinsektangrepp får en mindre 
påverkan än ovanstående. De jordskalv som kan ske i Skåne 
är svaga och sällsynta vilket gör att de, liksom meteoritned-
slag, hamnar under ovan nämnda händelser i omfattning och 
påverkan på samhället. I Ängelholm som i övriga Skåne finns 
inte heller de geologiska förutsättningar som krävs för att ras 
och skred ska kunna inträffa (Länsstyrelsen Skåne 2014).

Solstormar kan få stora konsekvenser men är ett internatio-
nellt problem och det är svårt att vidta såväl regionala som 
lokala åtgärder för de direkta konsekvenserna (Länsstyrel-
sen Skåne 2014).  

Olyckor
Det finns flera tänkbara händelser inom Ängelholms 
kommun såsom industribrand, tåg-, flyg-, bussolycka eller 
olycka med transport av farligt gods med eventuella utsläpp 
av farliga ämnen som följd.

Ängelholms kommun har ett Handlingsprogram LSO enligt 
lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Där beskri-
ver den kommunala verksamheten arbetet med så kallade 

vardagsolyckor. Handlingsprogram LSO innehåller bland 
annat kommunens säkerhetsmål, inom sex identifierade 
områden och vad kommunen och den enskilde kan göra 
för att förebygga olyckor inom respektive område. I och 
med införandet av Räddningstjänsten Skåne Nordväst så 
övertar förbundet enligt sin verksamhetsplan & handlings-
program 2015 säkerhetsmålet som omfattar Brand. Övriga 
säkerhetsmål i Handlingsprogram LSO åvilar Ängelholms 
kommun. 

Länsstyrelsen i Skåne skriver i sin risk- och sårbarhetsanalys 
att person- och godstrafiken på vägar och järnvägar ökar 
stadigt och därmed risken för större olyckor. I december 
2015 öppnas tunneln genom Hallandsåsen för järnvägstra-
fik, vilket kommer öka järnvägstrafiken genom Ängelholms 
kommun väsentligt.

Antalet döda och svårt skadade i trafiken fortsätter mins-
ka både nationellt och regionalt. Större trafikolyckor in-
träffar regelbundet men olyckor med många svårt skadade 
och döda är lyckligtvis mycket ovanligt. Under den senaste 
tioårsperioden har det i genomsnitt inträffat en stor bus-
skrasch årligen i Sverige (Länsstyrelsen Skåne 2014).

Omfattande trafikolycka kan få följdverkningar som i sin tur 
kan vara allvarliga, alltifrån avbrott på en vägförbindelse till 
utsläpp av farligt ämne såväl i luften som till grundvattnet. 

Ängelholms kommun har en hög biltäthet och med det kom-
mer givetvis olyckor, där de flesta inte medför allvarligare 
personskador. Antalet trafikolyckor ökar inom Ängelholms 
kommun, år 2005 var antalet 75 stycken vilket kan jämföras 
med 126 stycken år 2010 (Handlingsprogram LSO 2013).  
   
Även fartygstrafiken genom Öresund ökar och därmed också 
fartygstransporter med exempelvis petroleumprodukter som 
vid en krock eller grundstötning kan läcka ut och förorena 
havsbotten och strandlinjen i inre delarna av Skälderviken. 
Följdverkningarna av en sådan olycka kan vara stora och på 
förhand svåra att överblicka. Tydligt är dock att en förorenad 
kust ger negativa konsekvenser för turism och stora sane-
ringskostnader för kommunen (Länsstyrelsen Skåne 2014). 
Sedan några år tillbaka har kustkommunerna i Skåne nord-
väst en gemensam oljeskyddsplan i syfte att mildra skade-
verkningarna om en sådan olycka skulle inträffa.
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Smitta
Smittskyddsinstitutet nuvarande Folkhälsomyndigheten, Sta-
tens veterinärmedicinska anstalt och Socialstyrelsen fick vå-
ren 2010 i uppdrag av regeringen att tillsammans följa och 
analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjuk-
domar till följd av klimatförändringar och vid behov före-
slå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende 
smittskydd samt andra motåtgärder. Regeringsuppdraget har 
utformats utifrån de förslag som lades i Klimat- och sårbar-
hetsutredningen (SOU 2007:60) och redovisas i rapporten 
”Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat” (2011).

Generellt kan man säga att klimatförändring leder till en 
allmän riskhöjning för klimatkänsliga sjukdomar. Vid sidan 
av direkta olyckor och naturkatastrofer vid extremväder 
torde sjukdom och hälsopåverkan hos både människor och 
djur vara bland de allvarligaste effekterna vi har att vänta. I 
samband med bland annat klimatförändringar och ett om-
fattande resande finns en ökad risk för sjukdomar orsakade 
av bakterier, virus och parasiter, både tidigare kända och så-
dana sjukdomar som inte funnits i Sverige. Utvecklingstren-
den mot ett förändrat sjukdomspanorama kommer troligen 
att beröra Sverige allt mer framöver.

Den årliga influensaepidemin (säsongsinfluensa) pågår of-
tast under perioden december till februari. Under en säsong 
insjuknar mellan 2-15 procent av befolkningen. Vid en ut-
bredd influensaepidemi ökar belastningen inom alla vård-
former. Även kräksjuka kan under perioder drabba ett stort 
antal personer under kort tid, vilket kan leda till personal-
brist i kommunala samhällsviktiga verksamheter.

Ibland ändrar influensavirus skepnad totalt och då blir alla 
mycket mottagliga för smittan som snabbt sprider sig glo-
balt med många sjuka och ökad dödlighet som följd. När en 
stor del av befolkningen i flera världsdelar drabbas är det en 
influensapandemi. Influensa A(H1N1) som kom att spridas 
över hela världen 2009 hade en ny genetisk sammansättning 
som man inte sett tidigare (Smittskyddsinstitutet). I Sveri-
ge genomfördes en massvaccinering av befolkningen och 
smittspridningen blev inte så allvarlig som man befarade.

Även andra sjukdomar, t.ex. zoonoser (smitta mellan djur 
och människa) kan ge allvarliga konsekvenser i samhället 
(exempelvis utbrotten av fågelinfluensa, främst i Asien 2003 

och 2004). Under 2002-2003 uppstod också smittspridning 
med sars (svår akut respiratorisk sjukdom) med start i Gu-
angdongprovinsen i Kina, för att sedan spridas till ca 30 
länder med över 8 000 insjuknade och över 700 dödsfall.

Ett förändrat klimat kommer att innebära fler och allvarliga-
re påfrestningar på dricksvattenområdet. Cryptosporidium, 
som under 2010 och 2011 orsakat stora utbrott av magsjuk-
domsfall i Östersund och Skellefteå, är utpekad som en av 
de parasiter som kommer att ge fler sjukdomsfall framöver. 
Stigande sommartemperaturer ökar risken för infektioner 
som sprids med mat och vatten och vi kan alltså förvänta 
oss en ökning av antalet livsmedels- och dricksvattenbur-
na sjukdomar. Globalisering av livsmedelsproduktion och 
transporter kan vid högre temperaturer innebära problem 
med brutna kylkedjor och ökat antal smittor. I England 
rapporteras att varje grads temperaturhöjning ökar antalet 
anmälda salmonellafall med 12 %
(Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen & Statens veterinär-
medicinska anstalt, 2011).

Enligt prognoser kommer vissa flugpopulationer att öka 
med 240 procent, vilket också ger ökade problem med 
smittspridning, där flugorna fungerar som mekaniska vek-
torer (t.ex. i livsmedelskedjan). Det kan också innebära ett 
ökat antal fall av myiasis, där fluglarver livnär sig på väv-
naderna på levande djur med stort lidande och ansenligt 
produktionsbortfall som följd.

Högre förekomst av smittsamma sjukdomar kan innebära 
ett ökat behov att behandla med antibiotika och antiparasi-
tära medel. Det kan ge upphov till ökad resistensutveckling 
hos mikroorganismer och parasiter. Dessutom förväntas 
klimatförändringarna ge effekter som vi i dagsläget inte kan 
förutsäga; eventuell etablering av nya smittor och infek-
tionssjukdomar och/eller ökad spridning av befintliga smit-
tor och infektionssjukdomar. Ett utvecklat internationellt 
samarbete är därför centralt för att effektivt kunna följa 
epidemiologin för viktiga smittsamma sjukdomar (Smitt-
skyddsinstitutet, Socialstyrelsen & Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, 2011).
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Enligt rapporten ”Hälsopåverkan av ett varmare klimat” 
(2008) finns det ytterligare hälsoeffekter som kommer av 
ett varmare klimat:
• varmare somrar kan orsaka fler värmerelaterade döds-

fall även vid måttliga temperaturer
• översvämningar kan leda till att avloppsvatten breddar 

över, till att det uppstår läckage från förorenad mark och 
till fuktskador i byggnader

• ett varmare och fuktigare klimat kan öka förekomsten 
av pollen, kvalster och mögel.

Sannolikheten att några eller någon skånsk kommun drab-
bas av utbrott av livsmedels-, foder- och vattenburen smitta 
måste tas på allvar (Länsstyrelsen Skåne 2014). Här utgör 
inte Ängelholms kommun något undantag och det förebyg-
gande arbetet som bedrivs inom bland annat kommunen är 
av vikt. 

Sannolikheten för utbrott av epizooti, pandemi, zoonos och 
ökad förekomst av antibiotikaresistens torde inte vara högre 
i Ängelholms kommun än i övriga Skåne så de slutsatser som 
Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys anger gäller även 
för Ängelholms kommun (Länsstyrelsen Skåne 2014).  

Utsläpp
Farliga ämnen avser kemiska, biologiska, radiologiska nukle-
ära ämnen och explosiva ämnen, s.k. CBRNE-ämnen. Det 
förebyggande arbetet bedrivs inom ramen för regelverken 
kring t.ex. transport av farligt gods, produktion och han-
tering av brandfarliga och explosiva varor, åtgärder för att 
förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor, strålsä-
kerhet, arbetsmiljö och smittskydd som avser både naturlig 
och avsiktlig smittspridning.

Farliga ämnen används av många aktörer i samhället, t.ex. 
inom industri, forskning, energiproduktion och hälso- och 
sjukvård. Dagligen transporteras dessutom farligt gods 
både till land och till havs och det finns alltid risk för ett 
utsläpp av farliga ämnen i miljön, t.ex. som en följd av en 
transportolycka på väg, järnväg eller till havs. Varje år inträf-
far ett antal oavsiktliga utsläpp av farliga ämnen.

I Ängelholms kommun finns risker kopplade till industrier 
och transporter av farliga ämnen, på väg, järnväg och till 
sjöss men vi ser även risker vid exempelvis otillåten dump-

ning av schaktmassor eller slam som kan innehålla farliga 
ämnen. De främst förekommande farliga ämnena (mätt 
i ton) som transporteras inom kommunen är natriumhy-
droxidlösning (frätande) på järnvägen och isobutyraldehyd 
(brandfarlig o hälsovådlig) på E6:an (Handlingsprogram 
LSO 2013). 

Mängden farligt gods på järnväg förväntas att öka genom 
staden när tunneln genom Hallandsåsen står klar i december 
2015.

Förutom de transporter som sker med farligt gods förvaras 
även farliga ämnen inom kommunen. I kommunen finns 
ammoniak i form av kylmedium på fyra identifierade objekt 
(Handlingsprogram LSO 2013).

Utsläpp av petroleumprodukter efter en fartygsolycka be-
rördes tidigare under rubriken Olycka. 

Social oro
Segregation och ökat utanförskap, inte minst hos socioeko-
nomiskt utsatta ungdomsgrupper i samhället, kan ge upp-
hov till ett minskat förtroende för samhällets institutioner 
samtidigt som det också kan gynna den organiserade brotts-
ligheten. Ökade sociala och ekonomiska skillnader i samhäl-
let kan således i värsta fall leda till att våldsamma upplopp 
uppstår. Sådana upplopp leder till en ökad belastning på 
samhällsviktiga verksamheter till exempel räddningstjänst, 
polismyndigheter, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Skåne håller på att tillsammans med storstadslänen Stock-
holm och Västra Götaland ta fram en metod för att analy-
sera sociala risker ur ett regionalt perspektiv. Målet är att det 
ska vara klart till nästa års RSA-redovisning och då kunna 
utgöra ett stöd för kommunernas egen analys (Länsstyrel-
sen Skåne 2014).

Våld och hot
Varje dag drabbas sex arbetstagare i Sverige så allvarligt av 
våld eller hot på arbetet att de tvingats vara sjukskrivna. En 
del av dessa kommer dessutom vara sjuka länge på grund av 
de fysiska skadorna eller den psykiska belastning det inne-
bär att bli utsatt för våld och hot. De allra flesta som drab-
bas arbetar inom skola, vård och omsorg. Därför är hela två 
tredjedelar av dem som drabbas av hot och våld kvinnor. 
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Den enskilda bransch som står för de mest frekventa an-
mälningarna är säkerhetsverksamheten följt av psykiatrisk 
hälso- och sjukvård (Arbetsmiljöverket).

Arbetsmiljöverket fick i uppdrag av regeringen att under 
2010 lägga resurser på att främja jämställdhet och motverka 
hot och våld i arbetslivet. Detta har gjorts främst genom 
kunskaps och informationsspridning, för att ge ökad kun-
skap om de miljöer och situationer där risker för hot och 
våld kan uppstå. Målet är att skapa bättre förutsättningar 
för ett förebyggande arbete och motverka riskerna för hot 
och våld på arbetsplatsen.

Den organiserade brottslighetens mutor, hot och trakasse-
rier är redan idag ett samhällsproblem och kan i framtiden 
komma att utgöra ett än större hot både mot det privata nä-
ringslivet, rättsväsendet och därmed i slutändan mot grund-
läggande värden och det demokratiska statsskicket om inte 
samhället vidtar relevanta åtgärder. Enskilda händelser i 
form av t.ex. mutor, hot och trakasserier mot rättsväsen-
dets anställda, vittnen, förtroendevalda, anställda inom det 
sociala området och journalister är inte bara allvarliga för 
de personer som drabbas, utan kan i förlängningen påverka 
allmänhetens förtroende för samhällets institutioner.

I Ängelholm har vi på senare tid haft ett antal uppmärksam-
made fall av våld och hot inom den kommunala verksam-
heten. Under 2014 inrättades Säkerhetsenheten tillhörande 
Servicestödet. Enheten har bland annat till uppgift att job-
ba både förebyggande och akut med dessa frågor inom den 
kommunala verksamheten.
 
Brott
Brotten mot samhället kan vara mer eller mindre organise-
rade. Den organiserade brottsligheten förser i första hand 
marknaden med illegala och ”skattefria” varor och tjäns-
ter, som narkotika, alkohol, vapen, storskaligt svartarbete 
och sexuella tjänster. Den ligger även bakom en viss del av 
stöldbrottsligheten, hälerier och till viss del rån. Den svarar 
i mer begränsad omfattning för indrivning och beskyddar-
verksamhet.

Sverige har i jämförelse med många andra länder fram till 
idag drabbats i liten utsträckning av den organiserade brotts-
ligheten. Ur ett nationellt perspektiv finns det därför inte i 

dagsläget något överhängande hot, vare sig mot det privata 
näringslivet eller mot det demokratiska statsskicket. För en-
skilda länsstyrelser, kommuner och näringsidkare kan dessa 
företeelser dock vara ett stort problem. De aktiviteter som 
förekommer kan också i vissa fall vara av mycket allvarlig 
karaktär. Det kan handla om utpressningsbrott, narkotika-
handel och penningtvätt samt situationer där myndighets-
företrädare och journalister påverkats i sin myndighets- el-
ler yrkesutövning av den organiserade brottsligheten

Sabotage är en typ av brott som gränsar mot terrorhand-
ling. Dessa handlingar kan drabba alla delar av samhällets 
funktioner, t.ex. IT-infrastruktur, vattensystem, elnät, finan-
siella system och transporter. I MSB:s rapport ”Antagonis-
tiska hot mot transporter av farligt gods - hot, skydd och 
förmåga” (2010) görs bedömningen att samhällets förmå-
ga att hantera antagonistiska hot mot transporter av farligt 
gods är bristfällig. Stöldproblematiken inom landtranspor-
ter generellt är ett problem som skulle kunna sprida sig till 
transporter av farligt gods. Skulle en transport med giftiga 
ämnen bli utsatt för brott/sabotage kan detta leda till stor 
skada för hälsa, egendom och miljö.

Det är i det lokala samhället som brotten sker, både den 
organiserade brottsligheten men även de som begår de så 
kallade mängd- eller vardagsbrotten. Kommunen kan vara 
delaktig i förebyggandet av alla dessa brottstyper men på 
olika sätt. Ett effektivt brottsförebyggande arbete genom-
förs dels i nära samverkan med polis men även andra lokala 
aktörer samt inte minst genom att göra den egna kommu-
nala organisationen mer brottsförebyggande, genom aktivt 
arbete för att minska stölder, förebygga våld i nära rela-
tioner, genomföra så kallade orosamtal och eller medling, 
föräldrautbildning etc. För ett effektivt brottsförebyggande 
arbete krävs kontinuitet och en mix av strategiskt och ope-
rativt arbete, under ledning av någon med mandat och tid 
att genomföra verksamheten. 

Terror
I december 2010 utsattes Stockholm för en självmords-
bombare när en man sprängde sig själv mitt i julruschen 
i centrala Stockholm. I det här fallet omkom självmords-
bombaren, eftersom endast en av de sex rörbomber han 
bar på sig exploderade. Detta terrordåd kunde fått större 
konsekvenser än vad som blev fallet.
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Bombningen i Oslo och massakern på Utöya den 22 juli 
2011, där närmare 80 personer dödades, är ett annat exem-
pel på hur politiskt extremistiska element i samhället kan 
utföra terrorhandlingar.

Ett terrorattentat kan få mycket stora konsekvenser både 
för samhället och för enskilda individer. Det kan ha många 
bakomliggande motiv till exempel etiska, religiösa och po-
litiska. Det förebyggande arbetet är viktigt för att förhindra 
terrorattentat både i Sverige och utomlands.

Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i 
Sverige och den myndighet som har bäst förutsättningar att 
bedöma terrorhotet, dvs. individers och gruppers planer på 
att genomföra terrorattentat, mot Sverige. Säkerhetspolisen 
bedömer att denna hotbild är låg i Sverige och mot svenska 
intressen i andra länder. Därmed kan det också konstateras 
att hotbilden är låg när det gäller terroristattentat i Ängel-
holms kommun.

Det bör dock framhållas att hotbilden snabbt kan föränd-
ras. Det kan därför inte uteslutas att det i framtiden inträf-
far situationer som kan leda till en skärpning av hotbilden. 
Medverkan i internationella militära insatser utomlands, of-
fentliga politiska ställningstaganden i frågor som rör politik, 
religion eller utländska förhållanden eller enskilda personers 
agerande är exempel på aktiviteter som kan användas som 
skäl av terrorister för att uttala hot mot Sverige och i värsta 
fall även skrida till handling.

Stora evenemang som politiska toppmöten och idrottstäv-
lingar skulle också kunna hotas av terrorattentat. Att sådana 
attacker kan leda till mycket stora konsekvenser för samhäl-
let när det gäller antal döda och skadade, miljö, egendom 
samt möjligheterna att upprätthålla samhällsviktig verksam-
het står utom allt tvivel (MSB).

På uppdrag av regeringen sammanställde Brottsförebyg-
gande rådet och Säkerhetspolisen 2009 en rapport om våld-
sam extremism i Sverige inom vit maktmiljön och den au-
tonoma miljön. I rapporten framgick det att kommuner och 
lokala samverkansorgan har initierat flera framgångsrika lo-
kala initiativ för att motverka våld och politisk extremism 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2010).

Ängelholms kommun har genom säkerhetschefen samarbe-
te med Säkerhetspolisen, som kan ge indikationer om even-
tuella terrorhot som kan påverka exempelvis enskilda med-
borgare och/eller samhällsviktig verksamhet. Kommunens 
säkerhetschef  är också utsedd kontaktperson inom arbetet 
som drivs av den Nationella samordnaren mot våldsbeja-
kande extremism.

Krig
Väpnade konflikter, folkmord och militära kupper har sta-
digt minskat under de senaste årtiondena. Andelen perso-
ner som dör i väpnade konflikter varje år har också minskat 
markant under senare år. Teknikutvecklingen kan ha bidra-
git till minskningen i antalet väpnade konflikter, eftersom 
den förbättrat förutsättningarna för en ökad och snabb-
are spridning av t.ex. nyheter om förtryck, övergrepp och 
kränkningar av minoriteter, vilket ökar medvetenheten och 
öppenheten mellan olika delar av världen.

För Sveriges del är bedömningen att det inte under de när-
maste åren finns något direkt militärt hot riktat mot Sverige. 
Dock ska påpekas att eftersom den säkerhetspolitiska situ-
ationen konstant förändras och globala motsättningar, regi-
onala konflikter, internationell terrorism och spridning av 
massförstörelsevapen kan skapa instabilitet även i Sverige, 
kommer den militära hotbilden att kontinuerligt omprövas 
i de fall som svenska intressen berörs.

Konkurrensen om och tillgången till naturresurser som är 
avgörande för vår överlevnad kan också gälla förnybara re-
surser, som odlingsjord och skogsmark. Även tillgången till 
vatten kan användas som vapen i en politisk konflikt. Detta 
kommer att kunna påverka Sverige både indirekt och direkt, 
genom t.ex. flyktingströmmar och ökad instabilitet i vissa 
av de värst drabbade delarna av världen (MSB, 2010)

När beredskapen i Sverige höjts, skall Försvarsmakten krig-
sorganiseras i den omfattning som regeringen bestämmer. 
Vid beredskapslarm skall hela Försvarsmakten krigsorgani-
seras och ett antal författningar träder omedelbart i kraft. 
Dessa författningar listas i Förordning om krisberedskap 
och höjd beredskap (SFS 2006:942), 27 §.

De kommande fem åren kommer arbetet med höjd be-
redskap och civilt försvar inom Länsstyrelsen i Skåne och 
kommunerna intensifieras och mer statliga resurser kom-
mer satsas. (Johan Ekermann, muntligen).
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Slutsats riskanalys
Hög sannolikhet för: väderhändelser, mindre olyckor, brott, 
hot och våld.

Sannolikt med: smitta och social oro.

Låg sannolikhet för: större olyckor, krig och terror.

De största riskerna i Ängelholms kommun finns i trafiken, 
kopplat till brand i hemmet och vid förekomst av olika vä-
derhändelser. Dessa kan bidra till förhöjd risk för exempel-
vis vattenplaning i trafiken och för brand vid sträng kyla, 
torka och hård vind. 

Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i 
krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område

Hög sannolikhet
• Väderhändelser
• Mindre olyckor
• Brott
• Hot och våld

Låg sannolikhet
• Större olyckor
• Krig och terror.

Sannolikt
• Smitta
• Social oro



23

Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i 
krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område

I följande avsnitt presenteras resultatet av den sårbarhetsa-
nalys som genomförts. Effekten av ett bortfall av ett kritiskt 
beroende har undersökts för ett kortare bortfall eller av-
brott (upp till ett dygn) och ett längre avbrott (flera dagar). 
Samtliga identifierade kritiska beroenden har analyserats; el, 
telefoni, vatten, värme, IT, personal, transporter, informa-
tion och finansiella system. Avsnittet inleds med en intro-
duktion till krisberedskapsarbetet i kommunen. 

Introduktion 
Den kommunala krisberedskapen jobbar över tid med om-
världsbevakning av samhällstrender och händelser. Det 
finns en väl fungerande samverkan mellan stabscheferna, 
krisberedskapssamordnaren, kommunikatörerna och kund-
tjänst. Det gör oss väl rustade och säkerställer att vi snabbt 
kan inleda det gemensamma krisarbetet.   

Uppkommer en kris eller extraordinär händelse så har kom-
munen en krisledningsplan, gällande för åren 2015-2018 
som beskriver hur krisarbetet skall fungera. 

Vid större olyckor och kriser finns stöd till kommunen i 
form av regional samordning, utgående från Räddnings-
tjänsten Skåne Nordväst i Bårslöv. Räddningstjänsten Skå-
ne Nordväst har också en TIB-funktion som kontaktar 
kommunens stabschefer och krisberedskapssamordnare 
vid en händelse som eventuellt kan leda till en kris eller ex-
traordinär händelse. 

Ängelholms kommun har ett väl fungerande lokalt krishan-
teringsråd med flera aktörer som kan vara en värdefull re-
surs vid en kris eller extraordinär händelse.

Kommunen behöver analysera behovet av kommunikation 
för att säkerställa ledning av kommunen och dess verksam-
het vid bortfall av en eller flera kritiska beroenden exempel-
vis telefoni/IT.   

Sårbarheter vid elbortfall, upp till ett dygn 
eller flera dygn
Sårbarhetsanalysen visar vikten av att samtliga kommunala 
verksamheter vet vilket uppvärmningssystem aktuell fast-
ighet har för att i sin krisplan kunna bedöma konsekven-
sen av ett elbortfall i kombination med exempelvis avbrott 
i fjärrvärmen och/eller låga utomhustemperaturer. Här är 

det viktigt med samverkan mellan aktuell verksamhet och 
Ängelholmslokaler eller annan fastighetsägare. Sårbarhetsa-
nalysen visar också att många byggnader har dörrlåssystem 
och hissar som är elberoende. I dessa byggnader kan det 
bli svårt att ta sig in och röra sig även vid kortare elbortfall. 

I Ängelholms kommun finns både fasta och mobila re-
servelverk för flera samhällsviktiga verksamheter, men en 
komplettering av reservelverk i samhällsviktig verksamhet 
är på sikt nödvändig.

Sårbarhetsanalysen inom huvuduppdrag Hälsa visar att ett 
elbortfall skulle få stora och allvarliga konsekvenser utifrån 
det omfattande användandet av elberoende teknik. Vid sär-
skilda boenden har följande sårbarheter identifierats:
• värmen i lokalerna
• kylning av inomhusluften vid höga yttertemperaturer 
• förvaring och tillagning av livsmedel
• hygien 
• dokumentation sker digitalt och är elberoende
• kund- och personlarm 
• hjälpmedel såsom lyftar, eldrivna rullstolar, hissar etc.

Kunder inom äldreomsorgen är en väldigt utsatt målgrupp 
vid extrem värme, detta med anledning av att kunder/pa-
tienter redan har nedsatt fysisk status. Det är således av stor 
vikt att det finns förutsättningar att kunna kyla ner byggna-
der såsom vårdboenden. För stunden pågår en lokalpolitisk 
diskussion kring detta och hur vi med olika hjälpmedel kan 
förebygga och åtgärda vid extrem värme.

Inom ordinärt boende (hemtjänst) skapas problem med att 
kunna utföra vissa insatser såsom personlig hygien (dusch/
tvätt), matleverans etc. Även tvätt och städ blir problema-
tiskt men de är inte nödvändiga insatser. I ett längre tids-
perspektiv kan det bli, framförallt i ytterområdena, svårt 
att ta sig fram med till kunderna med fordon. Hissar slutar 
fungera utan el vilket kan göra det svårare för vissa kunder 
att ta sig ut ur sitt hem. 

Inom Lärande och familj ryms verksamhetsområdet för 
personer med funktionsnedsättning, där liknade sårbarheter 
är identifierade vid ett elbortfall som inom äldreomsorgen.  
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Inom Lärande och familj visar sårbarhetsanalysen att ett 
elbortfall får mest påverkan i de verksamheter som rör för-
skola och de lägre åldrarna i skolan. Det är lättare att vara 
flexibel i undervisningen med de äldre barnen. Vid längre 
elbortfall planeras verksamheten om, sammanslagningar av 
verksamheter eller så kan skolan eller förskolan tvingas att 
stänga tillfälligt. Tillfällig stängning är något av en nödåt-
gärd för det får andra konsekvenser exempelvis att föräldrar 
måste stanna hemma och därmed kan andra samhällsvikti-
ga verksamheter stå utan personal. 

Även inom förskolan och skolan så ser vi sårbarheter vid 
elbortfall som påverkar:
• värmen i lokalerna
• kylning av inomhusluften vid höga yttertemperaturer 
• förvaring och tillagning av livsmedel
• hygien

Sårbarhetsanalysen visar också att olika lärverktyg och sjuk-
frånvarohanteringen är elberoende.

Energiförsörjning, många av Ängelholmshem/Ängel-
holmslokalers fastigheter är beroende av el för att klara 
värmeförsörjningen. Fjärrvärme och värmepumpar är de 
vanligaste värmekällorna inom fastighetsbeståndet. 

Inom bostadssidan är ett till två dygn max sen bör Ängel-
holmshem tänka på evakuering, många kunder har valt sitt 
boende av anpassningsskäl och kan exempelvis vara bero-
ende av fungerande hiss för att ta sig ut ur fastigheten. 

Inom Ängelholmslokaler finns vårdboenden, äldreboen-
den, idrottsanläggningar, förskolor och skolor. Där är det 
ännu högre prioritet. I vårdboenden och äldreboenden bör 
en evakueringsplan tas fram per verksamhet. Fungerar inte 
elen fungerar varken belysning eller hissar. I vissa vårdbo-
enden finns batteridrivna reservbelysningssystem.

Vid planläggning av evakuering av bostäder och verksam-
heter är det viktigt att beakta risken för stölder och ska-
degörelse i den byggnad som lämnats. Ängelholmshem/
Ängelholmslokaler tar reda på om bevakningsföretag har 
kapacitet för den typen av bevakning.

En annan identifierad sårbarhet vid elbortfall som rör alla 
samhällsviktiga verksamheter är uppladdning av batteridri-
ven utrustning exempelvis mobiltelefoner och Rakeltermi-
naler, se mer under Telefoni.

Sårbarhetsanalysen rörande elbortfall inom vattenförsörj-
ningen är uppdelad i två tidsaspekter, avbrott upp till ett 
dygn samt flera dygn.

Strömavbrott upp till ett dygn
Vid korta strömavbrott finns reservkraftverk för vatten-
verket samt på ett fåtal tryckstegringsstationer. Erfarenhe-
ten visar att korta strömavbrott oftast inte genererar några 
problem på VA-nätet. Abonnenter brukar vara sparsamma 
med vatten i samband med strömavbrott vilket i sin tur ge-
nerara lite vatten ut på spillvattennätet. Dock kan det bli 
dåligt tryck andra våningen upp uppåt.

Ett fåtal pumpstationer har reservkraft men vissa saknar 
helt möjlighet at koppla in reserv-el.

Förslag på åtgärder: 
Komplettera att samtliga pump/tryckstegringsstationer är 
förberedda för reservkraftsanslutning.

Strömavbrott flera dygn
Vid längre strömavbrott, flera dagar, kommer vattenverket 
att kunna fungera som vanligt. 

Den reservkraft som finns på vattenverket klarar av att ge-
nerera ström till anläggningen så att dricksvatten kan leve-
reras ut på ledningsnätet. Trycket kommer dock att vara re-
ducerat. Det är dock viktigt att tillse leverans av diesel som 
drivmedel till reservkraftverket.

Reningsverket kan försörjas via reservkraft verk, förberett 
för inkoppling. Dock finns ingen egen reservanläggning 
utan denna lånas av kraftbolag. 

Pumpstationer för spillvatten kommer att brädda efter viss 
tid. Ett fåtal pumpstationer har reservkraft och kommer att 
kunna fungera. Vissa pumpstationer är förberedda för re-
servkraft. 
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Förslag på åtgärder: 
Komplettera att samtliga pump/tryckstegringsstationer är 
förberedda för reservkraftsanslutning.

Livsmedelsplanering, förvaring och utspisning av mat vid 
längre elbortfall.

Evakueringsplaner för äldre- och vårdboenden.

Sårbarheter vid allvarliga störningar eller 
bortfall av telefoni
Sårbarhetsanalysen visar att de kommunala verksamheterna 
i huvudsak leder och genomför arbetet med hjälp av mo-
biltelefoni. Kommunikation via telefoni sker såväl mellan 
personal som mellan personal och kund. Mobiltelefonen är 
också en viktig trygghetsfunktion och larmfunktion om det 
värsta skulle inträffa. 

Behovet av mobiltelefoni i de kommunala verksamheter-
na är stort i dagsläget. Undantaget är VA-avdelningen, de 
använder RAKEL-systemet i sitt vardagliga arbete varför 
bortfall av telefoni inte påverkar nämnvärt.

Vid ett bortfall i telefoni så får det konsekvenser för både 
personlarm och en del trygghetslarm.  

Sårbarhetsanalysen inom Lärande och familj påvisar att för-
äldrar inte kan komma i kontakt med förskolan eller skolan 
och inträffar sedan händelser i verksamheterna som kräver 
kontakt med 112 så finns inte den snabba möjligheten vid 
ett bortfall i telefonin.

Förslag på åtgärder:
Kommunikationsanalys

Tillse att alla Rakelterminaler kan laddas via 12 voltuttag i 
fordon

Sårbarheter vid bortfall av vatten, upp till 
ett dygn eller flera dygn

Sårbarhetsanalysen visar att vatten är ett viktigt livsmedel 
och en viktig komponent i matlagning. Vatten är också vik-
tigt för att kunna hålla en hög nivå på hygienen.

Sårbarhetsanalysen visar att Hälsa och Lärande och familj i 
dagsläget inte har de resurserna som krävs för att köra och 
hämta vatten om behovet skulle uppstå. VA-avdelningen 
och sin sida har inte heller de resurser i form av transport-
fordon och personal som skulle krävas för att distribuera 
vatten manuellt till de kommunala verksamheterna eller 
kommuninnevånarna. VA-avdelningen kan tillsammans 
med Intraprenad upprätta tillfälliga platser där kommunin-
nevånarna och verksamheter kan hämta vatten.  

Inom exempelvis äldreomsorgen, förskolan och verksam-
hetsområdet för personer med funktionsnedsättning visar 
sårbarhetsanalysen att utan vatten är risken för dålig hygien 
stor i alla verksamheterna. Vatten används också i den mes-
ta matlagningen varför en annorlunda kost kan behövas om 
vi inte har vatten att tillgå, vilket inte är helt okomplicerat. 
Inom äldreomsorgen och verksamhetsområdet för perso-
ner med funktionsnedsättning befinner sig kunder/patien-
ter ofta i en extra känslig situation utifrån hälsoperspektiv 
vilket gör att kosten har en stor vikt för kundernas hälsa 
och välmående. 

Små vattenläckor mindre är ett dygn
Små och stora vattenläckor med kortare tidsaspekter före-
kommer kontinuerligt i vattennätet. Ängelholms kommuns 
driftjour är vana att hantera denna typ av händelser varför 
detta scenario inte påverkar allmänheten avsevärt. Vatten-
ledningsnätet är oftast rundmatat vilket innebär att vatten 
till ett område kommer från två olika håll vilket gör att vat-
ten oftast finns tillgängligt trots att en vattenläcka uppstått. 
Korta perioder av vattenavstängning kan dock behöva då 
ledningsnätet bör vara tycklöst vid reperation.

Större vattenläckor under flera dygn
Vid stor vattenläcka kan personal från VA-avdelningen till-
sammans med intraprenadens jour upprätta tillfälliga plat-
ser där invånare kan hämta vatten. Oftast är det ett begrän-
sat område som drabbas. Skulle ett större område drabbas 
av vattenläcka kan det bli frågan om att mobilisera mer. 

Förslag på åtgärder:
Ha en beredskap hos andra avdelningar att kunna bistå med 
transportpersonal. Påkalla VAKA-resurser via Livsmedels-
verket.
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Förorenat vatten
Om vatten förorenas vid källan blir det problem. Förore-
nat vatten i övrigt skulle enligt huvuduppdrag Samhällsut-
veckling vara väldigt osannolikt. Kommunens dricksvatten 
kommer delvis från Sydvatten AB, i övrigt har vi i dagsläget 
tillgång till tre stycken täkter att ta vatten ifrån. Delar av 
vattennätet är möjligt att stänga av och då kan dricksvatten 
matas från ett annat håll.

Vattenförsörjning i samband med extrem värme och torka. 
En kort värmebölja påverkar normalt inte tillgången på vat-
ten. Vid värme och torka under flera dygn eller ännu längre 
perioder, kan restriktioner om vattenuttaget bli aktuellt. 

Sårbarheter vid värmebortfall, upp till ett 
dygn eller flera dygn
Se sårbarheter vid elbortfall.

Förslag på åtgärder:
Utarbeta evakueringsplaner för äldre- och vårdboenden. 

Sårbarheter vid IT-bortfall, upp till ett dygn 
eller flera dygn 
Den kommunala krisledningen använder ett webbaserat in-
formationssystem (WIS) och ett bortfall av IT i samband 
med kris eller extraordinär händelse skulle påverka såväl 
intern- som extern kommunikation och informationshan-
tering.

Dokumentation och journalhandlingar i flera samhällsvikti-
ga verksamheter är digitala och stor del av kommunikatio-
nen mellan olika yrkeskategorier sker genom datorprogram. 
Just nu använder kommunen ett dokumentationssystem 
som kräver inloggning vid specifika datorer. En förändring 
är på gång och inom en snar framtid kommer systemet ligga 
på molntjänst vilket gör att inloggning kan ske från vilken 
dator som helst, vilket är en förbättring och möjliggör flera 
vägar att få tag i den viktiga informationen.

Löneutbetalningar och försörjningsstödsadministration 
kan sluta att fungera, med konsekvenser för både personal 
och andra medborgare.

Inom Lärande och familj använder föräldrar sig av lärplatt-
formen Fronter för att sjukanmäla sina barn och söka in-

formation. Vid ett bortfall får personal och föräldrar hitta 
andra kontaktvägar.  

Sårbarhetsanalysen visar att vattenförsörjningen påverkas 
av ett IT-bortfall. Ett kortare bortfall medför att styr och 
reglerteknik i uppringande pump- och tryckstegringsstatio-
ner tillfälligt påverkas. Vid ett längre IT-bortfall kommer 
styr och reglerteknik i uppringande pump- och tryckste-
gringsstationer att påverkas. Det kan leda till att styrning 
och övervakning av dessa funktioner kommer att vara kraf-
tigt begränsade. Anläggningarna kan oftast köras manuellt 
på plats men det är resurskrävande.

Förslag på åtgärder:
Tillse att transportvägar finns tillgängliga till samtliga pump- 
och tryckstegringsstationer, för att lättare kunna möjliggöra 
bland annat manuell drift på plats.

Sårbarheter vid större personalbortfall, 40% 
av personalen  
Inom äldreomsorgen och verksamhetsområdet för perso-
ner med funktionsnedsättning kan ett större personalbort-
fall innebära en risk för våra mest utsatta kunder/patienter/
brukare. Det är inte heller så enkelt att omfördela perso-
nal från andra kommunala verksamheter då utbildning och 
kunskap inom vård i många situationer är en förutsättning 
för att kunna utföra primära arbetsuppgifter. 

Sårbarhetsanalysen inom Lärande och familj visar att ju läg-
re ålder på barnen desto större är sårbarheten i den aktuella 
verksamheten vid ett större personalbortfall. 

F.d. barn- och utbildningsförvaltningen, numera Huvudupp-
drag Lärande och familj hade god kontroll över personal-
situationen vid det befarade utbrottet av pandemi 2009. Vi 
hade en liten grupp som gjorde upp listor var personal skulle 
arbeta vid ett utbrott. Även personal på central förvaltning 
skulle stå beredd att arbeta ute i verksamheterna. Dessa listor 
uppfattades som positiva och är något som bör hållas ajour.

Extern personalresurs
Frivilliga resurser med särskild utbildning förstärker, kom-
pletterar och avlastar kommunens och andra aktörers egna 
resurser vid allvarliga händelser. I Ängelholms kommun 
finns frivilliga resursgrupper (FRG). 
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FRG kan vid behov även användas som en förstärkningsre-
surs för länsstyrelsen, landstinget eller centrala myndigheter 
(Länsstyrelsen Skåne 2014). I Ängelholms kommun så är 
det i huvudsak krisberedskapssamordnaren som har kon-
takt med lokala FRG och de är också representerade i det 
Lokala krishanteringsrådet.

Förslag på åtgärder:
Färdigställa den kunskaps/resursbank inom hela Ängel-
holms kommun som är under uppbyggnad. Vi är drygt 3 
000 anställda inom kommunen och om personalkontoret 
på ett enkelt sätt kan söka efter anställda som har en spe-
cifik utbildning och/eller erfarenhet inom ett visst område 
så har vi betydligt större möjligheter att hantera ett större 
personalbortfall inom samhällsviktig verksamhet.

Stödja lokala FRG i syfte att stärka verksamheten, inom 
främst utbildning och rekrytering. 

Sårbarheter vid svårigheter att få fram 
transporter, upp till ett dygn eller flera dygn 
Vid stora snömängder, översvämningar eller brist på driv-
medel och fordon så kan kommunen bli sårbar i och med 
vårt behov av olika transporter. Det gäller både personal-
transporter, till och från arbetsplatsen men även som hem-
tjänsten ut till kunder eller sjuk- och hjälpmedelstransporter 
och skolskjutsar. Inom skolskjutsen finns också särskilda 
regler där elever måste gå från hand till hand, vilket är något 
att beakta vid en händelse.

Vidare rör det också transporter av varor och tjänster så-
som exempelvis livs-/drivmedel, avfallshantering 

Sårbarhetsanalysen visar också ett ökat transportbehov om 
vi måste leverera vatten manuellt till kommunala verksam-
heter och kommunens innevånare.

Idag sker samordnade transporter till samhällsviktiga verk-
samheter från Skoogs åkeri. Viktigt att ha med dem i kris-
beredskapsarbetet.

Vid stora mängder snö kan Ängelholmshem/Ängel-
holmslokalers entreprenörer klara det mesta över tid men 
borttransport av mängderna är oklart, var kan vi deponera? 

En intressekonflikt är att mängderna klassas som miljöfar-
ligt avfall. 

VA-avdelningen med hjälp av Intraprenad har i dagläget 
egna fordon som är anpassade för uppgiften. Det har dock 
visat sig att vid stormar har egna fordon blivit instängda 
på grund av nedfallande träd längs vägen till reningsverket.
Vid längre scenarier är det tillgång till drivmedel, både till 
fordon samt reservelverk som är sårbarheten.

Det finns ett reservlager av diesel som i första han skall 
användas till reservkraften vid vattenverket.

Förslag på åtgärder:
Tillse att de fordon som används i samhällsviktig verksam-
het inte är begränsade av sitt drivmedelsval, till exempel el, 
gas, utan kan köras på diesel som i dagsläget är det mest 
tillgängliga och som används till reservkraften i kommu-
nen. Vill vi på sikt införa fossilbränslefria transporter inom 
Ängelholms kommun så måste vi tillse att samhällsviktig 
verksamhet exempelvis har laddstolpar till sina elbilar som 
kan matas med reservkraft. Verksamheten kan ju inte stå 
utan sina elbilar om vi får ett längre strömavbrott i händelse 
av kris eller extraordinär händelse.

Drivmedels- och transportbehovsanalys för den samhälls-
viktiga verksamheten.

Livsmedelsplanering, vid bortfall av transporter.

Sårbarheter rörande information 
Inget är så viktigt vid händelser som information och kris-
kommunikatörernas arbete. Informationen måste vara rätt, 
komma ut snabbt, nå ut till alla och vara samordnad i tid 
och rum. Information om händelser når ofta ut på sociala 
medier långt innan kommunen hinner nå ut, det är därför 
att största vikt att kriskommunikationen inte fallerar i kom-
munen. Det är också viktigt att personal får information 
så tidigt som möjligt så att dessa på ett så lugnt sätt som 
möjligt kan informera kunder om möjligt innan dessa får 
information genom inofficiella vägar.

Allmänhetens förväntningar på vad som kommunen för-
väntas lösa vid en kris eller extraordinär händelse är viktigt 
att beakta och kommer att påverka vid en händelse.



28

Kommunen behöver utveckla hur vi skall nå ut med krisin-
formation på andra språk än svenska och hitta lämpliga 
vägar och nätverk för att säkerställa spridning av informa-
tionen.

Skolan kan vara en viktig bärare av information ut till sina 
familjer. Om ingen annan kommunikation fungerar, kan 
barnen ta hem lappar alternativt kan skolan anordna stor-
möten. Idag har så gott som alla elever egna mobiltelefoner 
och information om händelser når ut på sociala medier inn-
an kommunen når ut med sin. 

Förslag till åtgärder:
Kommunikationsanalys

Utbildning i WIS till berörda inom krisorganisationen
Informera om det egna ansvaret och öka den allmänna be-
redskapen genom informationsinsatser.

Sårbarheter gällande bortfall av finansiella 
system 
Alla kommunala verksamheter skulle påverkas omedelbart 
om finansiella system såsom löne- och försörjningsstödsut-
betalning skulle drabbas av bortfall. Även upphandling av 
varor och tjänster skulle påverkas och de kommunala verk-
samheternas tillgång till kontanter varierar.

Inom arbetsgruppen har det varit svårt att bedöma sårbar-
heterna men Ängelholmshems analys visar att de klarar ett 
dygn utan sina finansiella system innan det börjar få kon-
sekvenser.

Andra sårbarheter
Översvämning av Rönneå eller högt vattenstånd i 
havet, i kombination med hård vind.
Att bo strandnära till Rönneå eller havet har inte bara sina 
fördelar. I området längs hela Rönneås dalgång och strand-
nära vid åns passage genom Ängelholm finns alltid risk 
för översvämningar och erosionsskador. Det kan leda till 
svårigheter att ta sig fram i översvämmade områden och be-
tydande kostnader för den enskilde. Kommunal samhälls-
viktig verksamhet kan komma att påverkas vid extremflö-
den i Rönneå, i kombination med högt vattenstånd i havet 
och en hård ofördelaktig vind.

Det pågår en beredning som tittar på hela problematiken 
kring erosionen längs stränderna, risken att havet på sikt 
bryter igenom klitterna och översvämmar intilliggande läg-
re områden i främst Havsbaden.

De fastigheter Ängelholmshem äger som är i farozonen om 
Rönneå stiger är Storgatan 63-81, Rönneskolan, Papegojan, 
Stadshuset, Ängelholmshems huvudkontor på Thulingatan 
och Sockerbruket. På Storgatan 63-81 är vi precis klara med 
en mur som förebygger översvämning i de lägenheter som 
är på bottenplan upp till 300 mm över färdigt golv inklusive 
en beredskapsplan vid översvämning.

Förslag till åtgärder:
Verka för en alternativ krisledningsplats, inom eller utanför 
kommunen samt planering för att kunna ta emot förstärk-
ningsresurs.

Evakueringsplaner för berörda kommunala verksamheter 
exempelvis Stadshuset.

Konsekvenser av social oro, sabotage eller 
brott.
Vid kommunens VA-anläggningar påträffas regelbundet 
klotter och skadegörelse samt i något enstaka fall även an-
lagd brand. Rena sabotage, bomb- eller annat hot torde 
inte vara helt osannolikt i framtiden. Det har tidigare ge-
nomförts en scenarioanalys med kraftig skadegörelse på en 
tryckstegrings- pumpstation.
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Behovsinventering

Ledning
Del av krisberedskapen Åtgärd Genomförande 

aktör(er)
Status Förväntad effekt

Krisledningsplanen Implementering Krisberedskaps-
samordnare

Planeras Ökad krisledningsförmåga

Krisplaner Uppdatering i 
verksamheterna

Verksamhetsan-
svariga

Planeras Ökad krisledningsförmåga

Larmplan Hålla uppdate-
rad

Krisberedskaps-
samordnare

Pågående Ökad krisledningsförmåga

Alternativ krisledningsplats Planering Krisberedskaps-
samordnare

Ej 
påbörjat

Ökad krisledningsförmåga

Risk- och sårbarhetsanalysen Implementering Krisberedskaps-
samordnare

Ej 
påbörjat

Ökad kunskap och medvetenhet

Omvärldsbevakning Följa samhäll-
strender och 
händelser

Krisberedskaps-
samordnare

Pågående Ökad kunskap och medvetenhet

Kunna ta emot förstärkningsre-
surs 

Planering Krisberedskaps-
samordnare

Ej 
påbörjat

Ökad krisledningsförmåga

Generellt är krisberedskapen god i kommunen. Inom or-
ganisationen finns en stor samlad erfarenhet av händelser 
från Ängelholms kommun men även från andra kommu-
ner. Den krisledningsövning som genomfördes i oktober 
2014 påvisar bland annat ett behov av kompetensutveck-
ling av stabens medlemmar för att bli säkrare i sina roller, 
användandet av tekniska system och de krav som ställs på 
det gemensamma stabsarbetet. Vidare så behöver kommu-
nen planera både för en alternativ krisledningsplats och för 
att kunna ta emot en förstärkningsresurs om det behovet 
skulle uppstå. 

I tabellen nedan sammanställs det åtgärdsbehov som fram-
kommit av analysen. Åtgärdsförslagen är grundade på dis-
kussioner med de representanter från Lärande och familj, 
Hälsa, Samhällsutveckling, Servicestöd samt Ängelholms-
hem/Ängelholmslokaler som deltagit i arbetet med denna 
risk- och sårbarhetsanalys. Åtgärdsförslagen kan även ha 
sitt ursprung i övningar och diskussioner inom krisled-
ningsorganisationen samt i diskussioner med andra kom-
munanställda eller kommuninnevånare.

 
Tabellen är uppdelad i fem delar där åtgärdsförslag relatera-
de till ledning, samverkan, kommunikation, kampetens och 
resurser presenteras. Indelningen har gjorts på följande vis:

Ledning  (styrdokument, riskhantering, planering, )
Samverkan (intern och extern, medborgardialog)
Kommunikation (informationsvägar, resiliens och redun-
dans i tekniska system, kriskommunikation, informations-
säkerhet)
Kompetens (medvetenhet, utbildning och övning)
Resurser (personella och materiella, analyser, avtal och 
överenskommelser) 

Åtgärdsförslagen presenteras i tabellen tillsammans med 
den väntade effekten av genomförande. Dessa effekter 
är, tillsammans med analysen i risk- och sårbarhetsanaly-
sen, tänkta som stöd till beslutsfattare. I den mån detta har 
framkommit under arbetets gång redovisas även förslag på 
vem/vilka som bör driva och genomföra åtgärden. Även 
nulägesstatus för genomförandet kan utläsas.
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Samverkan

Del av krisberedskapen Åtgärd Genomförande 
aktör(er)

Status Förväntad effekt

Lokala krishanteringsrådet Verka för fler 
deltagande 
aktörer

Krisberedskaps-
samordnare

Pågående Ökat nätverk och förmåga

Stödja FRG Utbildning och 
rekrytering

Krisberedskaps-
samordnare

Pågående Ökat engegemang hos med-
borgarna. FRG en förstärk-
ningsresurs

Länsstyrelsens övningar/scenario-
analyser

Deltagande från 
kommunen

Personal i kris-
ledningsorg.

Pågående Kunskapsuppbyggnad

Kommunikation

Del av krisberedskapen Åtgärd Genomförande 
aktör(er)

Status Förväntad effekt

Kommunikations- och behovsa-
nalys

Genomföra Servicestöd, 
kommunikation

Förslag Säkerställa intern och extern 
kommunikation och ledning.

Manuella rutiner för bankfiler Utreda nuläget 
+ säkerställa 
utbetalning

Servicestöd, 
ekonomi och 
kvalitet

Förslag Säkerställa utbetalningar

Likviditetsplanering Utreda nuläget 
+ säkerställa 
utbetalningar

Servicestöd, 
ekonomi och 
kvalitet

Förslag Säkerställa utbetalningar

Kompetens

Del av krisberedskapen Åtgärd Genomförande 
aktör(er)

Status Förväntad effekt

Övning och utbildning, personal 
krisledningsorganisationen

Planering och 
genomförande

Krisberedskaps-
samordnare

Planeras Ökad medvetenhet och kun-
skap för en god krisberedskap

Öka kommuninnevånarnas för-
måga till egenansvar

Information Krisberedskaps-
samordnare

Planeras Ökad medvetenhet och kun-
skap

Deltagande i regionala övningar 
och utbildningar

Deltagande från 
kommunen

Personal i kris-
ledningsorg.

Pågående Kunskapsuppbygnad

Internutbildningar WIS och Rakel Genomförande Personal i kris-
ledningsorg.

Planeras Upprätthålla god ledning och 
komunikation

Motorsågsutbildning för personal 
tillhörande VA.

Genomförande Huvuduppdrag 
samhällsutveck-
ling

Förslag Behörighet att hantera verktyg



31

Resurser

Del av krisberedskapen Åtgärd Genomförande 
aktör(er)

Status Förväntad effekt

Personalplanering för uthållig-
het, kompetensinventering samt 
definiera nyckelkompetenser/
nyckelpersoner

Utreda nuläge Servicestöd, HR Pågående Ökad förmåga, uthållighet i 
krisberedskapen

Analysera behov av kyla i äldre-/
vårdboenden

Utreda Huvuduppdrag 
Hälsa

Pågående Ökad förmåga att kunna han-
tera extrem värma

Transport- och drivmedelsbe-
hovsanalys vid kris/extraordinär 
händelse (tillgång, typer, volymer)

Utreda Servicestöd, 
kommunikation

Förslag Ökad förmåga att kunna han-
tera logistikproblem

Inarbeta så krisberedskapsper-
spektivet finns med vid upphand-
ling

Utreda Servicestöd, 
ekonomi och 
kvalitet

Förslag Förstärka infratstrukturförmå-
gan

Utarbeta evakueringsplaner för 
äldre-/vårdboenden och stads-
huset

Genomföra Huvuduppdrag 
hälsa

Förslag Kunna hantera oväntade hän-
delser

Anlägga väg till pump- och tryck-
stegringsstationer

Genomföra Huvuduppdrag 
samhällsutveck-
ling

Förslag Kunna ta sig fram och köra 
stationerna manuellt

Förbereda pump- och tryckste-
gringsstationer för reservkraft

Genomföra Huvuduppdrag 
samhällsutveck-
ling

Förslag Ökad driftsäkerhet på statio-
nerna

Livsmedelsplanering vid el- och 
eller transportbrist samt utspis-
ning vid elbortfall. 

Utreda Huvuduppdrag 
samhällsutveck-
ling

Förslag Ökad förmåga till uthållighet i 
verksamheterna

Uppföljning
De åtgärdsförslag som risk- och sårbarhetsanalysen lett 
fram till ska återkopplas till i respektive verksamhets hand-
lingsplan. Uppföljning ska ske enligt styrmodellen Ratten. 
Eventuella avvikelser eller utebliven måluppfyllnad ska rap-
porteras till kommunstyrelsen.
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