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l BESKRIVNING ÖVER SALA KOMMUN OCH DESS 

GEOGRAFISKA OMRÅDE. 

Sala kommuns folkmängd ökade med 156 personer under 2014 och var vid årsskiftet 21 925 
personer. Sala kommuns egen befolkningsprognos tyder på en fortsatt ökning inför 2016, 
dock ej i åldrarna 20-54 år utan den förväntat största ökningen förväntas bli kommuninvånare 
i åldrarna 65-79 år d.v.s. pensionärer. Det förväntas också en mindre ökning av 
kommuninvånare i åldrarna 0-12 år. 

Sala kommun består således av cirka 21 925 invånare, varav cirka två tredjedelar bor i staden 
Sala. Landytan är 1172 km2. Befolkningstätheten är drygt 18 invånare per km2 eftersom 
kommunen till stor del består av landsbygd. 

Kommunen genomkorsas av flera tungt trafikerade riksvägar varav samtliga passerar eller 
åtminstone tangerar staden. Sala utgör även en knutpunkt för järnvägen och har förbindelse i 
tre riktningar mot A ve sta, U p p sala och Västerås. 

Längs kommunens nordöstra gräns flyter Dalälven. Såväl Svartån som Sagån flyter genom 
kommunen och avvattnar stora delar av kommunen. Det finns också ett flertal större sjöar i 
kommunen. Hörendesjön, Fläcksjön, Storljusen, och Storsjön tillhör de största av dem. 

I Sala kommun finns Sala silvergruva med anor sedan 1500-talet. Silvergruvan är en 
besöksgruva som årligen besöks av ca 36 000 turister. 

I Sala finns också Sala ytbehandling som omfattas av EU:s Seveso II-direktiv . 
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2 BESKRIVNING A V ARBETSPROCESS OCH METOD. 

2.1 UPPDRAGET. 

Kommunen ska varje mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska 
värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys som redovisas skriftligen till 
länsstyrelsen. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

2.2 MÅL OCH SYFTE. 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska utgöra en grund i Sala kommuns 
löpande arbete med att förbättramöjligheten att motstå och hantera händelser som kan leda 
till en kris eller extraordinär händelse. 

Analysen syftar också till att sammanställa kunskap om vad som kan hända och kommunens 
förmåga att hantera olika händelser samt vilka konsekvenser händelserna kan få, så att det 
förebyggande arbetet och beredskapsarbetet kan ges rätt fokus. Risk- och sårbarhetsanalysen 
är även en del i det övergripande arbetet att bygga upp en god krishanteringsförmåga i 
samhället och skapa en samlad bild av de risker och den krishanteringsförmåga som finns där. 

Risk och sårbarhetsanalysens syften är således att: 

• Öka medvetandet och kunskapen hos beslutsfattare, verksamhetsansvariga, berörda 
aktörer och allmänhet om vilka risker och sårbarheter som finns i kommunen. 

• Ge underlag för planeringen och genomförande av åtgärder som minskar risker och 
sårbarhet. 

• Stödja den fysiska planeringen. 
• Utveckla förmågan att hantera inträffade kriser. 
• Bidra med åtgärder som långsiktigt ger god ekonomi i Sala kommun. 

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsarbetet är att det ska ligga till 
grund för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar i syfte att stärka 
kommunens förmåga att hantera kriser och minska oönskade händelsers skadlighet på 
människors liv, hälsa, egendom och miljö. 

Risk och sårbarhetsanalysens övergripande mål är således att: 

• Kommunen ska ha mycket god kunskap om och en samlad lägesbild av risker och 
sårbarheter som kan påverka kommunens verksamhet. 

• Kommunen ska ha en planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas, minskas 
och/eller hanteras. 

• Kommunen ska ha en planering för hur den ska hantera konsekvenserna av en 
extraordinär händelse. 
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• Kommunen ska verka får samordning av all krishantering i det förebyggande arbetet 
och i det akuta skedet, som berör aktörer inom kommunens geografiska område. 

• Kommunen ska, så långt som möjligt, genomföra verksamheterna i normal 
omfattning. Fokus ska dock vara på att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten 
som kommunen bedriver. 

Risk- och sårbarhetsanalysen kan förhoppningsvis också utgöra en intressant källa för 
information till medborgare och anställda och därmed innebära en möjlighet för dem att öka 
sin medvetenhet om de risker som finns i närsamhället och förmågan att hantera dem. 

2.3 ÅRBETSPROCESS OCH METOD. 

Sammanställningen av Sala kommuns risk- och sårbarhetsanalys är i huvudsak baserad på 
internt arbete med risk- och krishantering i form av workshops, seminarier och träffar som 
genomförts. Riskidentifieringen utgår från kommunens förutsättningar samt genomgångar av 
tidigare års risk- och sårbarhetsanalyser, med hänsyn tagen till kända förändringar av 
fårutsättningar och ändrade hot och riskbilder inom vissa områden. 

Dokumentet har sammanställts centralt och sedan kompletterats av specifika verksamheter 
med särskild kunskap om olika delar av kommunens risk- och sårbarhetsarbete samt 
kommunens förmåga att hantera kriser. 
Dispositionen i denna risk- och sårbarhetsanalys utgår ifrån MSB:s (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps) föreskrifter om kommuners och landstings risk- och 
sårbarhetsanalyser, MSBSF 2015:5. 

2.4 A VGRÄNSNINGAR. 

En målsättning är att risk- och sårbarhetsanalysen ska ge en så bred bild som möjligt av 
aktuella risker ochförmågan att hantera dessa. Av praktiska skäl är det orimligt att 
genomföra förmågebedömningar av alla identifierade risker varje år och 
fårmågebedömningen har därför avgränsats (se kapitel4). Målsättningen är också att de risker 
och hot som analyseras ska växla från år till år så att flera områden täcks in över tid. Noteras 
bör att extern samhällsviktig verksamhet i kommunen ( 4.1.16) inte analyseras i denna risk och 
sårbarhetsanal y s. 

2.5 SEKRETESS OCH SPRIDNING A V MATERIALET. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys är en offentlig handling. 
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2.6 DEFINITIONER 

Definitionerna är tagna ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, 2015:5. 

Kritiska beroenden 

Risk 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Sårbarhet 

Krisberedskap 

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 
verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden 
karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 
levererande verksamheter relativt omgående leder till 
funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en 
extraordinär händelse inträffar. 

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse 
ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till. 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande 
villkor. 

Ett bortfall av eller en svår störning i 

verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 

motsvarande händelser i andra verksamheter på 

kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i 

samhället. 

Verksamheten är nödvändig eller mycket 

väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, 
ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga 
effekterna av en händelse. 
Förmågan att genom utbildning, övning och andra 
åtgärder samt genom den organisation och de strukturer 
som skapas före, under och efter en kris förebygga, 
motstå och hantera krissituationer. 
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3 IDENTIFIERAD SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM 

KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE. 

Definitionen av en samhällsviktig verksamhet är enligt MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:5) 
om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser en verksamhet som uppfyller 
minst ett av följande villkor: 

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan 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. 

Vid en allvarlig kris är det viktigt att samhället fortsätter fungera så normalt som möjligt. 
Vissa verksamheter i samhället är av sådan karaktär att de är en förutsättning för att andra 
verksamheter ska kunna bedrivas eller för att upprätthålla liv och hälsa och skydda egendom. 

Några exempel är farbara vägar, elförsörjning och data- och telekommunikation. Dessa 
funktioner omnämns ibland med begreppet "kritiska infrastrukturer". 

I händelse av en kris är det viktigt att i förväg ha definierat vilka dessa samhällsviktiga 
verksamheter och kritiska infrastrukturer är, dels för att kunna prioritera rätt i en krissituation, 
dels för att redan i förväg kunna stärka dessa verksamheters motståndskraft vid vissa 
situationer. 

Vilka verksamheter som klassas som samhällsviktiga kan förändras med tiden. Dels eftersom 
olika verksamheter har olika betydelse beroende på krisens art, dels för att förutsättningarna 
fårändras över tid. Till exempel kan läkemedel och apotek vara väldigt viktiga för att hantera 
en samhällskris som beror på en pandemi, men de är mindre viktiga i samband med ett 
långvarigt elbortfall. På samma sätt kan det vara viktigt att inte få störningar i värmeförsörj 
ningen när det är vinter och minusgrader ute, men samma störning går ganska obemärkt förbi 
om den inträffar mitt i sommaren. 

Diskussionen om vad som är samhällsviktigt är ständigt levande och bitvis motsägelsefull 
eftersom tidsfaktorn och krisens art inte är givna på förhand men ändå spelar roll för i vilken 
ordning man bör skydda eller prioritera olika verksamheter. 

3 .l SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET SOM ANALYSERATS I DENNA RISK OCH 

SÅRBARHETSAN AL YS. 

Utifrån uppdragsbeskrivning avseende risk och sårbarhetsanalys får Sala kommun avgränsas 
och analyseras nedan beskrivna delar av kommunens verksamhet. Under varje underavsnitt i 
kapitel 4 redovisas en kort beskrivning av verksamhetens ansvar och geografiska utbredning i 
Surahammars kommun. Noteras bör att extern samhällsviktig verksamhet ( 4.1.16) inte 
analyseras i denna risk och sårbarhetsanalys. 
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3.1.1 Central administration inklusive IT och information. 
En särskild analys av informationssäkerheten i Sala kommun kommer att genomföras under 
perioden 2016-2018 . 

3.1.2 Äldreomsorg, stöd och service till funktionshindrade samt individ och 
familjeomsorg 

Äldreomsorg 
Äldreomsorgen i Sala kommun erbjuder vård, omsorg och rehabilitering för äldre och 
funktionshindrade. Det finns idag ca 1200 kommuninvånare som har beslut om insats i någon 
form i verksamheten omsorg om äldre, färdtjänst inkluderat. De typboenden som finns i Sala 
kommun är Vård och omsorgsboende där insatserna i annan form eller på annat sätt, t.ex. 
hemtjänst, inte är tillräckliga. 

Det andra typboendet är Seniorbostad som är ett boende vars standard är anpassad för äldre. 
Att flytta till en seniorbostad kräver inget bistånds beslut, utan det är ett val man gör själv för 
att förbättra den egna boendesituationen. Seniorbostäder finns i hyresrätts- och 
bostadsrätts form. 

• Vård och omsorgsboenden är föUande: 
• Björkgården 

• Bryggeriets gruppboende 

• Ekebygården 

• Jakobsbergsgården 

• Johannesbergsgatan 2 

• Matservice 

Stöd och service till funktionshindrade 
Kommunernas vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning regleras i lagen 
(1993 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS. 

Inom Sala kommun finns personal som har ansvaret för utförandet jml. LSS, till exempel 
gruppbostadspersonal, ledsagare, personliga assistenter, avlösare och kontaktpersoner. Det 
finns även medarbetare på korttidsboenden, inom olika former av sysselsättning som ansvarar 
för verkställigheten av det, enligt LSS, beviljade besluten. 

Inom ramen får LSS finns l O insatser av vilka samtliga är frivilliga. Dessa insatser är 
följande: 

• Råd och personligt stöd 

• Personlig assistans 

• Ledsagarservice 

• Kontaktperson 

• Avlösarservice i hemmet 

• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

• Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 

• Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna 
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• Daglig verksamhet 

De särskilda LSS boenden som finns i Sala kommun är få U ande: 

• Dalhems servicebostad 

• Fredsgatans servicebostad 
• Hyttgatans servicebostad 

• Johannesbergs servicebostad och gruppbostad 

• Karpgatan l (gruppbostad och servicebostad) och Karpgatan 2 (gruppbostad) 

• Korttidshemmet Skräddargränd 
• solgatans gruppbostad 

• Styrars gruppbostad 

Individ och familjeomsorg 
Det är socialnämnden i kommunen som har det politiska ansvaret över all vård och omsorg i 
Sala kommun. För samtliga verksamhetsområden har sedan socialchefen det övergripande 
ansvaret. För varje enskild verksamhet har sedan områdeschefer verksamhetsansvar över sitt 
verksamhetsområde. 

Sociala verksamheten i kommunen omfattar omsorgen av äldre och funktionshindrade. Vård 
och omsorg omfattar även stöd och hjälp får enskilda individer och familjer dit flyktingar 
också hör. 

3 .1.3 Förskola 
Totalt i kommunen finns det femton kommunala förskolor varav åtta i tätorten och sju på 
landsbygden. Därutöver finns det fem fristående förskolor, varav fyra är kooperativa. 

De kommunala förskolorna är följande: 

• Dalhems förskola 

• Ekeby fårskola 

• Ekorrens förskola 

• Emmylunds förskola 

• Dagbarnvårdarna 

• Kilbo förskola 

• Kyrkskolans förskola 

• Ransta förskola 

• Salbo fårskola 

• Gärdesta förskola 

• Åby förskola 

• Sätrabrunns förskola 

• Turbo förskola 

• Åkra förskola 

• Ängshagens förskola 

• Klockarbo förskola 

• BeHanderska förskolan 
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De fem fristående förskolorna är följande: 

• Abrakadabra 

• Bråstabacke 

• Regnbågen 

• Naturligtvis 

• Lilla Academia Sala 

3.1.4 Grund och gymnasieskola 
I Sala kommun finns tretton grundskoleenheter, varav fem i tätorten och åtta på landsbygden. 
Därutöver finns det två gymnasieskolor, en fristående gymnasieskola samt tre 
gymnasiesärskolor. Gymnasieskolorna analyseras inte i denna risk och sårbarhetsanalys. (se 
även 5.5) 

De tretton grundskolorna är följande: 

• Ekebyskolan 

• Hedens sko la 

• Kila skola 

• Kilboskola 

• Kyrkskolan 

• Lärkbackssko lan 

• Ranstaskolan 

• Vallaskolan 

• Varmsätra skola 

• Västerfårnebo skola 

• Åby skola 

• Åkraskolan 

• Ängshagensko lan 

De två gymnasieskolorna är följande: 

• Kungsängsgymnasiet 

• Ösby Naturbruksgymnasium 

Fristående gymnasieskolor: 

• ABB industrigymnasium 

Kommunala gyronasiesärskolor är: 

• Verdandiskolan 

• Ösby 
• Salbohedsskolan 

Grundsärskol or: 
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• Åkra särsko la 

• Ekeby särskola 

Därutöver finns följande kommunala vuxenutbildning: 

• Komvux 

• SPI (Svenska för invandrare) 

• Lärvux 

Inom kommunen finns även en kommunal kulturskola. 

3 .1.5 Miljö och hälsoskydd 
Bygg och miljö Sala-Heby har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bland 
annat plan- och bygg lagen, livsmedelslagen och miljö balken. Enhetens tjänstemän jobbar med 
bl. a: 

• Hälsoskydd 

• Naturvård 

• Miljöskydd 

• Livsmedel 

• Bygglov 

• Bygganmälan 

• Bostadsanpassning 

Sedan l januari 2007 har Sala och Heby kommuner ett gemensamt kontor för bygg och miljö. 
Kontoret är beläget i kommunhuset i Sala kommun och har 28 medarbetare. Verksamheten 
har också ett rum i kommunhuset i Heby som bemannas två gånger i veckan. 

3.1.6 Lokal elförsörjning 
SHE förser i huvudsak Sala tätort medan Vattenfall är distributör för övriga delar av 
kommunen. 

3 .1. 7 Räddningstjänst 
Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973 och utgör brandkår i Sala och Heby kommuner. 
Den består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna. Räddningstjänsten Sala
Heby är Heby och Sala kommuners gemensamma brandkår. Genom ett civilrättsligt avtal 
utför Sala kommun räddningstjänstuppdrag också i Heby kommun. 

Det är totalt l O l anställda i Sala- H e by räddningstjänst, varav 22 arbetar i utryckande 
heltidstjänst och 4 i dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidsbrandmän som har andra ordinarie 
arbeten och de träder i tjänst vid larm och övningar. 

Räddningstjänsten rycker inte bara ut vid bränder. Trafikolyckor, kemikalieolyckor, 
drunkningstillbud och viss djurlivräddning är andra exempel på utryckningsorsaker. 
Gemensamt ska vara att det behövs ett skyndsamt ingripande och att det gäller liv, miljö eller 
egendom. De är även ett stöd till kommunen i byggprocessen och det innebär att säkerställa 
att nya byggnader, och förändringar i befintliga byggnader, uppfyller gällande brandkrav. 
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Arbetet bedrivs genom granskning av brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumen
tationer samt genom deltagande i olika typer av samråd. De samverkar även med andra 
myndigheter och andra förvaltningar inom kommunen i brandskyddsfrågor, exempelvis vid 
ansökan om offentlig tillställning eller får serveringstillstånd samt tillståndsgivning för 
hantering av brandfarliga och explosiva varor. Allt med syftet att skapa ett säkert samhälle för 
kommuninvånarna. 

Därutöver ansvarar de även för att kontrollera kommunens alla handbrandsläckare samt 
funktionsprova kommunens alla automatiska brandlarmsanläggningar och att dygnet runt 
kontrollera eventuella felindikeringar. 

En brandstyrka med heltidsanställd personal i jourtjänst finns endast i Sala. Heltidspersonalen 
har brandmannajobbet som huvudsysselsättning. Personalen är i tjänst dygnet runt, i fyra olika 
skift, och ska vid larm kunna lämna stationen inom 90 sekunder. 

Brandstyrkor med deltidsanställd brandpersonal finns i Hedåker, Möklinta, Ransta, Heby, 
Tärnsjö och Östervåla. Personalen är anställd inom räddningstjänsten, men har normalt en 
annan huvudsysselsättning. Vid larm ska styrkorna kunna lämna brandstationen med sina 
fordon inom 5 eller 8 minuter, beroende på vilken station som är aktuell. 

Det finns således totalt sju brandstationer, varav tre ligger i Heby kommun. Dessa finns i 
Heby, Tärnsjö och Östervåla. 

Räddningstjänsten ansvarar även för tillståndsgivning till egensotning. 

3.1.8 Fjärr och närvärmeförsörjning 
Inom Sala kommun är det Sala-Heby Energi (SHE) som ansvarar får leverans av fjärr och 
närvärme till kommunens medborgare. SHE ägs till 87,5o/o av Sala kommun och till 12,5 %av 
Heby kommun. 

Fjärrvärme, per definition, handlar om den värme som kommer "någon annanstans ifrån". I 
stället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från ett kraftvärmeverk. SHE 
kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång. 

En entydig definition av vad närvärme är finns inte. Rent tekniskt är det detsamma som 
fjärrvärme. Det är således i huvudsak samma teknik som används d.v.s. en värmecentral 
fårsörjer flera fastigheter via ett distributionssystem, vanligtvis kulvertar som är nedgrävda i 
marken. Allmänt kan man säga att närvärme finns i storlek mellan enskilda 
värmeanläggningar och fjärrvärme. 

Ett fårsök till definition av närvärme skulle kunna vara: Gemensam värmeanläggning inom 
effektområdet O, l - 3 MW i ett begränsat område eller ett mindre samhälle/by. 

3.1.9 Väghållning 
Enhet gata/park är en enhet som lyder under tekniska kontoret är väghållare och ansvarig för 
alla gator inom ett område som sträcker sig från Ängshagen och Silvergruvan i söder till 
Skuggan och Norrängen i norr. Enhet gata/park sköter barmarksunderhåll, vinterväghållning 
och gaturenhållning. Gatubelysningen inom området sköts däremot av Sala-Heby Energi AB. 
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Totalt omfattas vägnätet av 60 kilometer gator och 25 kilometer gång- och cykelvägar inom 
Sala tätort. Därutöver tillkommer ca 20.000 m2 parkeringsytor. 

I byar inom kommunen finns 15 kilometer gator samt 4 kilometer gång- och cykelvägar. 

Enheten gata/park sköter även underhåll av ett stort antal mil enskilda vägar vad gäller 
väghyvling och dammbindning. Inom verksamhetsområdet finns l O broar samt en del 
trummor som också underhålls genom enhetens försorg. 

3.1.10 Renhållning 
Ansvaret för avfallshanteringen i kommunen vilar på en renhållningsorganisation under 
samhälls byggnadsnämnden. Tekniska nämndens ansvar omfattar hushållsavfall och därmed 
jämförbart avfall. Renhållningslagstiftningen ger kommunen ansvar för att allt avfall inom 
kommunen dessutom hanteras på ett miljöriktigt sätt. Insamlingen av hushållsavfall i Sala 
kommun sköts på entreprenad av företaget SITA Sverige AB. 

3.1.11 Kommunala bostadsbolag 
I Sala kommun finns ett kommunalt bostadsbolag, salabostäder AB, som till l 00 o/o ägs av 
kommunen. Bolaget bildades 1948 som en stiftelse med HSB och kommunen som 
huvudägare. Idag förvaltar företaget cirka 2700 lägenheter och har gått från att vara stiftelse 
till aktiebolag med Sala kommun som ensam ägare. 

3 .1.12 Vatten och avlopp 
I kommunen skiljer man på kommunalt vatten och enskilt vatten. 

Organisatoriskt hanterar reningsverket frågor om vattenkvalitet på kommunalt vatten. 
Tekniska kontoret hanterar frågor om abonnemang och taxor. När det gäller det enskilda 
vattnet så hanterar samhällsbyggnadskontoret alla frågor gällande enskilt vatten och avlopp i 
Sala och Heby kommuner. Detta gäller i första hand många av de kommuninnevånare som 
bor utanför tätort och har egen brunn och eget avlopp. 

VA-verksamheten kommer att studeras närmare under 2016. 

3 .1.13 Extern samhällsviktig verksamhet 
I det geografiska området finns extern samhällsviktig verksamhet inom nedan beskrivna 
samhällssektorer. Dessa ingår inte i analysen i denna risk och sårbarhetsanalys, men är viktiga 
att känna till ur ett krishanteringsperspektiv. 

Energiförsörjningen 
Energiförsörjningen är i dagens samhälle helt oumbärlig. Ett längre elavbrottsätter samhället 
på svåra prov och kan leda till stora ekonomiska avbräck. 

Finansiella tjänster 
Det finansiella systemet som levererar de finansiella tjänsterna har en stor betydelse för 
samhällets funktionalitet. Viktigt att t ex banker, försäkringsbolag, bidrags- och 
löneutbetalningssystem fungerar. 

Skydd och säkerhet 

15 



Räddningstjänst, polis, ambulans, vaktbolag med fler är ytterst viktig i många hänseenden. 
Sektorns verksamhetsområde inbegriper allt från skyddet av samhällets demokratiska och 
skyddsvärda värden till att dirigera trafik. 

Transporter 
Transportsektorn måste fungera oavsett vad som inträffar. Ett stopp skulle kunna innebära att 
till exempel matvaror inte kan levereras till butiker och att människor får svårt att sig till 
arbeten och skolor. 

Drivmedelsförsörjningen är ett kritiskt beroende för såväl sektorn skydd och säkerhet som för 
transporter generellt, men även får många av kommunens verksamheter. 
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4 IDENTIFIERADE KRJTISKA BEROENDEN FÖR KOMMUNENS 

SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHET. 

4.1 CENTRAL ADMINISTRATION INKLUSIVE IT OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

Störningar i IT -infrastrukturen 
I analysen bedöms att risken för störningar i IT -infrastrukturen sker mer frekvent än på el och 
tele, men att konsekvenserna blir mindre jämfört med störningar i elinfrastrukturen. 

Sammanställning av identifierade risker: 
• Bortfall av internet. 
• Avsaknad av kontinuitets planering. 
• Felkoppling i IT -systemet. (Med konsekvensen att hela IT -systemet blir utslaget och 

samtliga av kommunens verksamheter blir drabbade.) 
• Underhållsbrister i och avsaknad av kontroller avseende UPS för kommunens IT

system. 

Störningar i telesystem 
När det gäller störningar i teleinfrastrukturen påverkar det enligt analysen kommunens 
funktion i mindre omfattning än vid störningar i el och IT strukturen. 

Sammanställning av identifierade risker: 
• Tekniskt fel ( operatörsbundet enligt avtal eller beroende på annat internt tekniskt fel) i 

kommunens mobiltelefonsystem med konsekvensen att kommunens samtliga 
mobiltelefoner slås ut. 

• Sjukdom eller annan frånvaro av nyckelindivid d.v.s. avsaknad av redundans i 
systemet som ska hantera teleinfrastrukturen i kommunen. 

• Bristfälligt avtal med leverantör av telekom-tjänster. 

Bedömning av fömågan: 
Förmågan att hantera ett elitele eller IT -avbrott i kommunen kan anses vara god med vissa 
brister. Analysen visar att det finns ett antal brister som måste åtgärdas innan förmågan ska 
anses vara god, men att den negativa effekten for tredje man ändå är begränsad. 

4.2 ÄLDREOMSORG, STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE SAMT INDIVID 

OCH FAMILJEOMSORG 
Verksamhetsområdet har inte analyserats närmare i denna analys, men en ordentlig analys 
kommer att genomföras under 2016. 

4.3 FöRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Inledningsvis bör förtydligas att kommunen har gjort bedömningen gymnasieskolor inte 
analyseras i detta arbete. Anledningen till det är att gymnasieskolan inte bedöms vara en 
prioriterad samhällsviktig verksan1het och är en verksamhet som inte är obligatorisk. 

Verksatnhetens prioriterade åtagande är att: 
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• Bedriva förskola, skola och fritidshem jämlikt Skollagens krav. 

För att kunna bedriva detta prioriterade åtagande har verksamheten följande kritiska 
beroenden: 

• Personal inklusive beslutsförmåga. 

• Lokal/er 

• Fungerande IT 

• Tillgång till krispärm i syfte att kunna kontakta föräldrar. 

• Dricksvatten och mat 

• Toalett och hygien 

• Värme, el 

• Fungerande transporter. 

I händelse av bortfall av de kritiska beroenden gör verksamheten följande förmågebedömning 
att kunna hantera åtagandet ändå: 

• Vid personalfrånfall och/eller avsaknad av lokal så finns förmågan att omprioritera 
personal från andra förskolor/fritidshem/skola samt att ta in vikarier. (Vikariepool 
finns för förskola) 
Därutöver är det möjligt att slå ihop klasser i skolan och omfördela personal mellan 
skolorna. Beslutsförmåga finns genom ett uttalat, nedåtstigande mandat. Inom 
skolvärlden finns även ett outtalat ledarskap, där det är naturligt att fatta egna 
individuella beslut. 
Det finns även möjlighet att gå till annan förskola/skola eller byggnad för att bedriva 
åtagandet. 

• Det saknas förmåga att bedriva det prioriterade åtagandet utan ett fungera IT system. 
Det finns anhöriguppgifter digitalt på expeditionen samt på respektive skolenhet. 
(under förutsättning att IT fungerar) Analog redundans (motsvarande) saknas. 

• Möjlighet finns att beställa mat från andra befintliga kök och/eller externa 
restauranger. 

• Det finns möjlighet att få matleverans från on1kringliggande komtnuner. 
• Möjlighet till reservvatten finns i form av reservvattentankar. (l O kubik för Sala och 

Heby tillsammans) Förmåga att utföra åtagandet utan toaletter finns under kortare tid 
genom att hyra bajmajor och använda naturen. 

• I händelse av ett elbortfall under årets kalla period finns möjlighet att flytta 
verksamheterna till andra lokaler samt omprioritera verksamheterna. Det finns fläktar 
och element att använda, under förutsättning att elen fungerar. 
Det finns också möjlighet att flytta tilllokal som har värme. 

• I händelse av att barn inte kan transporteras hem från skolan komtner vårdnadshavare 
att kontaktas för att sköta hemtransporten. 

Verksamheten lämnar följande förbättringsförslag för att ytterligare höja förmågan att hantera 
oönskade händelser: 

• Regelbundet (minst en gång per år) kommunicera med befintlig personal och fackliga 
organisatio nerom kriser som kan uppstå. (via APT och vid D-HLR utb) 

• Utveckla lärplattform till att bli en naturlig informationskälla. 

18 



~SALA 
~KOMMUN 

• Skapa tillräcklig bandbredd inom de kommunala verksamheterna. 
• Tillse att det finns tillgång tilllättare liggunderlag och filtar på enskilda skolenheter. 

4.4 MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD 

Verksamhetens prioriterade åtaganden är: 

• Pågående prioriterade ärenden avseende bostadsanpassning 

• Bistå/delta med expertkompetens i krishanteringsarbete inom kommunerna (Sala och 
Heby) 

För att kunna genomomföra dessa åtagande har verksamheten följande kritiska beroenden: 

• Tillgång till fungerande dataliTsystem 

• Tillgång till kompetent personal som harmöjlighet att ta sig till arbetsplatsen för 
deltagande i krisledning. 

• Fordon inklusive drivmedel 

• Fungerande telefon 
• Fungerande el 
• Tydlighet i ansvar, mandat och rollfördelning i krishanteringsarbetet 

Vid bortfall av dessa beroenden gör verksamheten följande formågebedömning: 

• Det finns viss formåga att genomföra bostadsanpassning utan fungerande data och IT 
system genom analoga reservsystem. 

• Det finns ett välupparbetat nätverk med motsvarande kompetens/er inom länet. Det 
finns riktlinjer för jävförhållanden inom verksamheten. 

• Det finns möjlighet att få nationellt stöd viaVAKA 
• Förmåga finns genom att hyra fordon. 
• Utan fungerande telefon saknas förmåga att kommunicera. 

• Det pågår ett förbättringsarbete inom kommunerna avseende bl.a. reserve!. 

Utifrån ovan beskrivna åtaganden och kritiska beroenden ger verksamheten följande 
forbättringsförslag i syfte att öka förmågan att hantera oönskade händelser: 

• Skapa tydlighet i ansvar, mandat och rollfördelning i krishanteringsarbetet 

• Proaktivt samverka med grannkommuner i frågan om att stötta varandra över 
kommungränserna. 

• Genomföra kommunöverskridande samverkansprojekt mellan grannkommunerna. 

• Upprätta förmåga att kommunicera, inklusive utbildning, via RAKEL 

4.5 LOKAL ELFÖRSÖRJNING 

Verksamhetens prioriterade åtaganden är: 

• Hålla ett fungerande elnät inom ramen för den koncession som finns inom ramen för 
befintliga civilrättsliga avtal. 
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• Tillhandahålla driftsmässiga reservelverk. 
• Tillse att fungerande gatubelysning finns (i Sala kommun) 

Förtydligande: SHE Elnät har inte koncessionen i hela kommunen (Vattenfall och Upplands 
energi har övriga kommunen) 

För att kunna genomomföra dessa åtagande har verksamheten följande kritiska beroenden: 

• Att regionnätet från Vattenfall fungerar. 
• Fungerande reservetverk 
• Kompetent personal 
• Fungerande RAKEL 
• Fordon 
• Tillgång till drivmedel 

Vid bortfall av dessa beroenden gör verksamheten följande förmågebedömning: 

• Om regionnätet faller ifrån finns begränsad förmåga att genomföra åtagandet. Viss 
förmåga finns dock genom reservelverk. 

• Det finns ett tiotal fungerande reserveleverk. Möjligheten finns även att låna 
ytterligare. 

• Det finns ett fungerande elsamverkansavtal (Elsamverkan mellan) som innebär att 
kompetent personal och mtrl finns att tillgå från andra delar av landet. 

• I händelse av elvabrott saknas reservalternativ till RAKEL. Jaktradioapparater finns 
tillgängligt. 

• Elsamverkansavtalet stöder frånfall av personal, fordon och mtrl. 
• VHA funktion finns. 

Utifrån ovan beskrivna åtaganden och kritiska beroenden ger verksamheten följande 
fårbättringsförslag i syfte att öka förmågan att hantera oönskade händelser: 

• Tydliggörande av tider för tillgång till reservelverk i avtal 
• Säkerställa att räddningstjänsten har förmåga att köra ut reservelverk. 
• Ta fram tydliga instruktioner för igångsättande av reservelverk. 
• Spets i gällande avtal, förtydliga fördelning/prioritering av eldrift. 
• Testa "ödrift" i samverkan med länsstyrelsen. (kraftvärmeverket i Sala) 

4.6 RÄDDNINGSTJÄNST 

Verksamhetens prioriterade åtaganden är: 

• Räddningstjänstuppdrag enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 

Därutöver bedriver rtj nedan verksamheter. Dessa bedöms dock ej vara samhällsviktig 
verksamhet enligt MSB definition: 

• Tillsynsverksamhet enligt 2kap 2,4§§ LSO. 
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• Information och rådgivning enligt 3 kap 2§ LSO 

• Rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ LSO 

• Verka för skydd mot andra olyckor än bränder enligt 3 kap l§ LSO 

För att kunna genomföra detta åtagande har verksamheten följande kritiska beroenden: 

• Personal med adekvat utbildning. 

• Fungerande fordon 

• Fungerande brand och räddningsmtrl 

• Fungerande telefoniliT för otalarmering 

• Fungerande LMK (För larm till personsökare) 

• Fungerande RAKEL för kommunikation internt samt med SOSAB 

• Tillgång till bränsle till fordon och mtrl 

Vid bortfall av dessa beroenden gör verksamheten följande förmågebedömning: 

• Motsvarande personal finns tillgänglig i Sala kommun, dock med tidsfördröjning. 
(enligt civilrättsligt avtal mellan kommunerna) 

• Detsamma gäller avseende tillgång till fordon och mtrl. 

• Utalarmering kan ske via RAKELi händelse av bortfall av telefoni/IT. 

• Redundans i RAKELsystemet kan ej bedömas av sekretesskäL 

• Reservväg för larm till personsökare saknas i händelse av bortfall av LMK. Åtgärden 
blir då att larma annan station. 

• Intern kommunikation hanteras med analogt radiosystem (rökdykarradion) Kontakt 
med SOSAB får då ske via telefoni. Redundans i RAKELsystemet kan ej bedömas av 
sekretesskäL 

• Vid ej fungerande bensinmackar kan bränsle tas från Sala. Vid allmän bränslebrist är 
förmågan dålig. 

Utifrån ovan beskrivna åtaganden och kritiska beroenden ger verksamheten följande 
fårbättringsförslag i syfte att öka förmågan att hantera oönskade händelser: 

• Byta ut befintliga p-sökare till RAKELsökare som reservväg för LMK. Då skulle 
RAKELsökare kunna vara första alternativ som sökväg i fårhållande till LMK. 

• Skriva avtal med bönder med farmartankar. 

• Skriva avtal med bensinmackar om prioritering av räddningstjänstfordon. 

• Införskaffa farmartankar för kommunala behov. 

4.7 FJÄRR!NÄRVÄRMEFÖRSÖRJNING 

Verksamhetens prioriterade åtagande är att: 

• Värmeförsörja huvuddelen av de kommunala fastigheterna inom Sala Heby 
kommuner. 

För att kunna genomföra detta åtagande har verksamheten följ ande kritiska beroenden: 

• Fungerande elförsörjning inkl. reservelverk 
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• Kompetent personal 

• Fungerande RAKEL 

• Fordon 

• Tillgång till drivmedel 

Vid bortfall av dessa beroenden gör verksamheten följande förmågebedömning: 

• Det finns inget gällande samarbetsavtal avseende stöd av personal och mtrl vid 
händelse av frånfall av dessa. Dock finns entrepenörsavtal gällande anläggnings, rör 
och svetsarbete. 

• Det finns förberedda inkopplingspunkter vid kritiska punkter i nätet i syfte att försörja 
utvalda delar av nätet 

• Reservvärmesystem (under fårutsättning att el finns) finns på ett flertal strategiska 
ställen i kommunen 

• Det finns en gemensam beredskapsorganisation tillsammans med SHE elnät. 

Utifrån ovan beskrivna åtaganden och kritiska beroenden ger verksamheten följande 
fårbättringsförslag i syfte att öka förmågan att hantera oönskade händelser: 

• Skapa samarbetsavtal avseende krissituationer gällande personal, mtrl m.m. 

• Framtagande/förtydligande av avtal med entrepenörer avseende arbete på OB tid i 
händelse av kris. 

• Utarbeta formella avtal för att få tillgång till reservpanncentraler. 

• Prioritera reservelverk till de platser som det finns reservvärmesystem på samt i dessa 
fastigheter förbereda prioriterade punkter på dessa platser och göra befogade 
omkopplingar. 

4.8 V A TTEN OCHAVLOPP 

Kommer att analyseras under 2016. 
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5 IDENTIFIERADE OCH ANAL YSERADE RlSKER FÖR 

KOMMUNEN OCH KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE. 

Analysen av Sala kommuns kritiska beroenden har påvisat att i princip samtliga verksamheter 
har samma eller liknande beroenden för att säkerställa en förmåga att hantera sina åtaganden. 

Utöver dessa gemensamma beroendena har olika verksamheter mer verksamhetsspecifika 
kritiska beroenden som redovisas i kapitel 4 inom ramen for den beskrivning som varje 
verksamhet gjort om sina egna åtaganden, beroenden, förmågor och förbättringsförslag. 

Nedan redovisas således de kritiska beroenden som är gemensamma för samtliga eller 
majoriteten av kommunens verksamheter: 

• Fungerande el inklusive fungerande reservel 
• Fungerande IT och telefoni (inklusive fungerande serversystem och backup av 

nödvändiga system som e-post, journaler och personalakter) 

• Tillgång till utbildad och kompetent personal 
• Tydlighet avseende ansvar, rollfördelning och mandat, både inom respektive 

verksamhet men även mellan verksamheterna. 

• Tillgång till vatten inkluderande reservvatten vid behov 

• Tillgång till fungerande värme 
• Fungerande kommunikation (växel, hemsida, intranät, sociala medier) 

Detta ger for handen att ovan beskrivna kritiska beroenden bör säkerställas och i valda delar 
även ha en redundans i systemet, då de är funktioner som samtliga eller majoriteten av 
kommunens verksamheter är helt beroende av för att kunna utföra sina prioriterade åtaganden. 

Sala kommun har, i denna risk och sårbarhetsanalys, påvisat ett antal kritiska beroenden 
baserade på vilka prioriterade åtaganden som de olika verksamheterna har. 

I en del av fallen uppvisar kommunen god förmåga att upprätthålla verksamheternas 
prioriterade åtaganden trots bortfall av dessa beroenden. I andra fall görs bedömningen att 
verksamheterna, i händelse av bortfall av de kritiska beroendena, saknar förmåga eller har 
sämre formåga att genomföra sina åtaganden. 

Något som är genomgående för Sala kommun är att, i princip, samtliga verksamheter är helt 
eller delvis beroende av ett fungerande IT och telefonistöd. Utan ett fungerande sådant saknas 
fonnåga att genomföra de prioriterade åtagandena, helt eller delvis. 

Fler verksamheter efterfrågar därför en tjänst inom kommunen som har ett övergripande 
systemansvar över kommunens IT, telefoni och datasystem och som tillser att nödvändig 
redundans för dessa system finns, dygnet runt, i händelse av frånfall av ordinarie system. 

Ytterligare ett förbättringsförslag, utifrån de kritiska beroendena, är att utbilda och öva i 
RAKEL ( radiokommunikation för effektiv ledning) samt tillse att kommunens verksamheter 
har tillgång till RAKEL i händelse av frånfall av IT och/eller telefoni . 

Därutöver ser fler verksamheter, bl.a. utifrån den stora skogsbranden 2014, att det finns ett 
behov av att ytterligare utbilda och öva kommunens ledning i samverkan och kvalificerad 
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ledning. Det finns med anledning av detta även anledning att diskutera införandet av en TiE 
(tjänsteman i beredskap) eller inriktnings och samordnings kontakt, vilket sannolikt skulle öka 
initial krishanteringsförmåga i Sala kommun. 

Oavsett vilken av riskerna som beskrivs nedan så återspeglas dessa i så kallade kritiska 
beroenden. Det spelar således, i princip, ingen roll vad som är anledning till bortfallet av de 
kritiska beroendena. Det avgörande är verksamhetemas olika förmågor att hantera sina 
prioriterade åtaganden trots bortfallet och oavsett anledning till detta. Dessa förmågor eller 
avsaknad av förmågor beskrivs i kapitel 4. 

Exempel på kritiska beroenden, enligt MSB 's föreskrifter, är följande: 

• Personal. 

• Elförsörjning. 

• Drivmedelsförsörjning. 

• IT och informationssäkerhet 

• Dricksvatten och livsmedelsförsörjning. 

• Lokaler. 

• Framkomliga vägar. 

• Förtroende. 
• Samverkans och ledningsförmåga. 

5.1 NATIONELLA RISKER ANPASSADE FÖR LOKALA FÖRHÅLLANDEN. 

UNDER RISK FÖRlVIÅGA UTVECKLING ANALYSERAT 
RUBRIK IRSA 

5.1.1 Pandemi Det finns viss förmåga, men den Oförändrat RSA 2010 
är bristfällig. 

5.1.2 Kärnkrafts olycka Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.3 Störningar i Viss formåga finns Oförändrat RSA 2015 
transporter 

5.1.4 Störningar i God formåga finns Uppåtgående RSA 2015 
elektroniska 
kommunikationer 

5.1.5 Störningar i Det finns viss förmåga, men den Oförändrat RSA 2015 
elförsörjningen är bristfällig. 

5.1.6 Störningar i Bristfällig förmåga Oförändrat RSA 2015 
drivmedelsförsörj 
mngen 

5.1.7 Stöld av/oriktig Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
information analyserat 

5.1.8 Dammbrott U n derlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.9 Is storm Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 
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5.1.10 Social oro med Viss förmåga finns U p påtgående RSA 2015 
våldsinslag 

5.1.11 skolskjutning Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.12 Terrorhandling Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.13 Förorenad Viss förmåga finns , U p påtgående RSA 2010, 
dricksvattentäkt kommunalteknik har egna uppdaterad 
(kemiskt utsläpp) framtagna planer 2015 

5.1.14 Förorenad Viss förmåga finns , U p påtgående RSA 2010, 
dricksvattentäkt kommunalteknik har egna uppdaterad 
(biologisk framtagna planer 2015 
kontaminering) 

5.1.15 solstorm Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.16 Värmebölja Viss förmåga finns Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.17 Storm Viss förmåga finns Oförändrat RSA 2010 
5.1.18 Svaveldimma Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej anlyserat 
5.1.19 Epizooti U n derlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 

analyserat 
5.1.20 Brand i särskilda God förmåga Uppåtgående RSA 2010 

objekt 
5.1.21 Fartygskollision Viss förmåga finns avseende Uppåtgående Ej 

krishantering och MBR har viss analyserat 
förmåga 

5.2.22 Översvämning av Viss förmåga finns U p påtgående RSA 2015 
vattendrag 

5.2.23 Ras och skred Viss förmåga finns. Det finns en Oförändat Ej 
utförd kartering över ras och analyserat 
skredrisk i kommunen 

5.1.24 Störningar i Viss förmåga finns Oförändrat RSA 2010 
livsmedelsförsörj n RSA 2015 
ingen 

5.1.25 Kemikaliespridn. Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
via bomb analyserat 

5.1.26 Rymdskrot Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.27 Väpnat angrepp Underlag för bedömning saknas Oförändrat Ej 
analyserat 

5.1.1 Pandemi 
Det finns en upprättad pandemiplan som behöver ses över och eventuellt uppdateras. 

5 .1.2 Kärnkraftsolycka 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 
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5 .1.3 Störningar i transporter . 
De flesta verksamheter inom kommunen är beroende av fungerande transporter. Förmågan att 
hantera ett bortfall av detta beroende är bristfällig och det saknas en plan för en prioritering av 
kommunala transportbehov. 

5 .1.4 Störningar i elektriska kommunikationer 
Det finns god redundans och planer för att hantera störningar avseende elektriska 
kommunikationer. 

5 .1.5 Störningar i elförsörjningen 
I princip samtliga av kommunens verksamheter är helt beroende av en fungerande 
elfårsörjning. Det råder viss oklarhet i hur stort behovet av reservelaggregat är och vilken 
prioritering som görs i händelse av bortfall av en fungerande elfårsörjning. 

5.1.6 Störningar i drivmedelsförsörjningen 
Det finns hos de flesta verksamheter ett stort behov av att drivmedelsförsörjningen är säkrad, 
både på kort och lång tid. Denna försörjning är inte säkrad varför förmågan bedöms vara 
bristfällig. I detta avseende finns goda möjligheter och framgångsfaktorer i att samordna 
denna fråga med Heby kommun. 

Kommunens behov för att öka förmågan: 

• På lång sikt bör kommunen producera eget lokalt drivmedel, vilket är positivt ur både 

ett krishanterings och ett miljöperspektiv. Detta skulle då fårvaras i separata tankar 

som ställs upp i kommunen. Tankarna skulle då kunna fungera som ett 

drivmedelslager vid en brist i samhället. 

• Kommunen behöver fordon som drivs av olika drivmedel får att sprida risken och inte 

bli totalt beroende av ett drivmedelsslag och i värsta fall en leverantör. 

• Avtal med lantbruket om diesel/biodieseL 

• Avtal med de upphandlade leverantörerna om en viss mängd som sätts åt sidan för 

kommunen vid brist. 

• Framtida egen produktion av HVO, biogas och el. 

• Kommunövergripande prioriteringslista får alla fordon vid drivmedelsbrist, detta 

skulle underlättas av en central fordonshantering och gemensamma bilpooler 

(norr/söder) vilket också har föreslagits i utredningar av kommunens bilhantering. 

• Ordentliga utredningar som visar på kommunens drivmedelsberoende avseende 

persontransporter, leverans av varor såsom mat, mediciner m.m. 

5.1.7 Stöld av/oriktig information 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför fårmågan inte går att bedöma. 

5.1.8 Dammbrott 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför fårmågan inte går att bedöma. 

5.1.9 Isstorm 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför fårmågan inte går att bedöma. 
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5 .1.1 O Social oro med våldsinslag 
För närvarande pågår ett projekt tillsammans med länsstyrelsen där kommunerna och övriga 
berörda aktörer i länet deltar. Ett av delmålen för kommunerna i projektet är att skapa en 
gemensam bild i länet av begreppet sociala risker. 

5 .1 .11 skolskjutning 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5.1.12 Terrorhandling 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5 .1.13 Förorenad dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp) 
Kommunen har framtagna planer för att hantera förorenad dricksvattentäkt Det finns viss 
förmåga att hantera ett sådant scenario. Dock bör kommunen öva sina planer och förmågan att 
hantera en förorenad dricksvattentäkt 

5 .1.14 Förorenad dricksvattentäkt (biologisk kontaminering) 
Kommunen har framtagna planer för att hantera förorenad dricksvattentäkt Det finns viss 
förmåga att hantera ett sådant scenario. Dock bör kommunen öva sina planer och förmågan att 
hantera en förorenad dricksvattentäkt 

5 .1 .15 Solstarm 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5.1.16 Värmebölja 
Den globala klimatförändringen verkar även på lokal nivå. Fram till nästa sekelskifte kommer 
vintrarna i Sala kommun bli varmare, nederbörden rikligare och flödena i vattendragen 
förändrade. Detta kan få konsekvenser i form av naturolyckor och erosion. Kunskap om dem 
ger de bästa förutsättningarna för att rätt kunna såväl möta som mota dem. 

Årsmedeltemperaturen i kommunen beräknas att öka från ca 5°C till drygt 9°C och ökningen 
kommer att vara störst vintertid. Detta medför en längre växtsäsong och att 
medeltemperaturen vintertid kommer att ligga kring ett par plusgrader med mindre snö, tjäle 
och is som följd. Det är även vintertid som den största nederbördsökningen är att vänta, en 
ökning med ca 40 procent jämfört med idag. Ökningen sommartid är marginell. 

5.1.17 Storm 
Viss förmåga finns att hantera en storm. Analys av detta genomfårdes i tidigare RSA. 

5 .1.18 Svaveldimma 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5 .1.19 Epizooti 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5 .1.20 Brand i särskilda objekt 
Förmågan att hantera en brand i särskilda objekt inom kommunen bedöms vara god. 
Förmågan är analyserad av räddningstjänsten. 
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5 .1.21 Fartygskollision 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5 .1.22 Översvämning av vattendrag 

5 .l .23 Ras och skred 

5 .1.24 Störningar i livsmedelsförsörjningen 
Det finns viss förmåga och en uttänkt strategi att hantera störningar i livsmedelsförsörjningen. 

5 .1.25 Kemikaliespridning via bomb 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5 .1.26 Rymdskrot 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5 .1.2 7 Väpnat angrepp 
Risken är ej analyserad i denna RSA varför förmågan inte går att bedöma. 

5.2 LOKALA IDENTIFIERADE RISKER 

UNDER RISK FÖRMÅGA UTVECKLING ANALYSERAT 
RUBRIK IRSA 

5.2.1 skogsbrand God förmåga med U p påtgående RSA 2015 
anledning av (avseende 
erfarenheter av inträffad räddningstjänstens 
händelse förmåga) 

5.2.2 Skyfall God förmåga U p påtgående RSA 2015 
5.2.3 Värmeavbrott Viss förmåga Uppåtgående RSA 2010 
5.2.4 Sevesoanläggningar God förmåga. Oförändrat RSA 2015 

Räddningstjänsten har 
framtagna 
handlings p laner 

5.2.1 skogsbrand 
Med anledning av den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 har en utredning 
genomförts av räddningstjänsten. Utredningen sträcker sig över tiden från torsdag 31 juli 
klockan 13:29 till tisdag 5 augusti klockan l 0:15 då Länsstyrelsen i Västmanland tar över 
ansvaret för räddningstjänsten. 
I utredningsuppdraget anges särskilt att fokus ska ligga på att ta fram förbättringsförslag för 
framtiden vilket avspeglas i materialet där åtgärdsförslagen presenteras. 
Ett drygt femtiotal åtgärdsförslag redovisas i utredningen. Några av de viktigaste 
åtgärdsförslagen återges nedan: 

• Före skogsbranden krävs planering, utbildning och övning av alla de aktörer i 
samhället som kan komma att samverka under insatsen. 

• Säkerheten för all deltagande personal såväl på marken som i luften måste ha högsta 
prioritet och riskbedömningar ska ske kontinuerligt. 
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• Ledningsorganisationen vid större händelser i länet måste tydliggöras, övas och 
utbildas. Regionala lednings- och stabsresurser samt expertkompetens som kan 
fårstärka den egna ledningsorganisationen. 

• Det behövs övning, utbildning och rutiner för att ta fram och dela lägesbilder. 
• Det behövs enhetligt kartmaterial och en samsyn på lägesangivelser mellan 

samverkande organisationer. 
• Det måste fina en förmåga att prioritera helikopterresurser vid behov i flera län 

samtidigt. 
• Det behövs utbildning och övning i Rake/systemet så att även mycket komplexa 

insatser kan ledas och samordnas med stöd av Rakel. 
• Det behövs forma och öva rutiner för mottagande, registrering, styrning och 

kvalitetssäkring av externa resurser och frivilliga. 

Därutöver har ett stort antal olika utredningar kring skogsbranden genomförts av olika 
aktörer. Särskilt bör FHS Crismarts utvärdering "Bara skog som brinner?" lyftas fram, som 
genomförts på uppdrag av de fyra skogsbrandsdrabbade kommunerna tillsammans med 
länsstyrelsen. Där har särskilt fokus lagt på dessa fem aktörers krisledning. 

5 .2.2 Skyfall 
Förmågan att hantera skyfall bedöms vara god. 

5 .2.3 Värmeavbrott 
Det finns viss förmåga att hantera värmeavbrott genom reservvärmeaggregat på prioriterade 
anläggningar. 

5.2.4 Sevesoanläggningar 
Kommunens förmåga att hantera olyckor och störningar på Sevesoanläggningar bedöms vara 
god utifrån att räddningstjänsten har framtagna planer för detta samt övar regelbundet mot 
dessa anläggningar. 

5.3 TOTALFÖRSVAR-MILITÄR OCH CIVILT FÖRSVAR 

Enligt fårsvarspropositionen som lades våren 2015 , och antogs av riksdagen i juni 2015 , bör 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser beakta både krissituationer i fredstid och situationer 
med höjd beredskap. 

Försvar, skydd och säkerhet är några av samhällets byggstenar. Ett säkert samhälle med hög 
beredskap mot katastrofer och olyckor och försvar av Sveriges gränser ställer höga krav på 
flexibilitet och effektivitet. I Sverige har vi ett totalförsvar som består av det militära och 
civila försvaret. Totalförsvaret ska försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår 
territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka det svenska samhället 
vid svåra påfrestningar i fred. Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer 
genomför i syfte att göra det möjligt får samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. 
Det civila försvaret är därmed inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga 
myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Civilt försvar 
är den civila delen av totalförsvaret. 

Målen för den civila delen av totalförsvaret ska, enligt riksdagen, från och med 2016 vara att: 
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• Värna civilbefolkningen, 

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, och 

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

Vägledande för verksamheten inom det civila försvaret är den så kallade ansvarsprincipen, 
vilket innebär att den som har ansvaret för en samhällsverksamhet i fred har motsvarande 
ansvar i krig. Hur dessa mål ska implementeras på regional och lokal nivå är i nuläget oklar. 

I Sala kommun finns det 13 tyfoner för varning av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. 
Dessa används i fred, under höjd beredskap och i krig. 

5.4 RISK FÖR INSTABILITET I SAMHÄLLET OCH SOCIAL ORO 

Det finns olika risker som kan orsaka instabilitet i samhället. Olika former av kriminalitet som 
organiserad brottslighet eller hot och våld mot politiker och tjänstemän är risker som hotar 
människor, grundläggande samhällsfunktioner, tillit, trygghet, demokrati och mänskliga 
rättigheter . 

5.4.1 Sociala risker 
Sociala risker brukar vanligen beskrivas som en oönskad händelse, ett beteende eller tillstånd 
som på något sätt tar sin utgångspunkt i mänskliga relationer och som tolkas i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. Det sociala ska således inte bara betraktas som relationer mellan 
endast människor utan måste även inkludera allt det som är en förutsättning och del av 
människors interagerande. Risk i sin tur betyder att något oönskat kan inträffa, men också att 
det saknas säker kunskap om när det kan inträffa samt vilka konsekvenserna kan bli . Alla 
typer av risker är dock på olika sätt kopplade till sociala sammanhang, vilket gör det 
problematiskt att tala om sociala risker som ett avgränsat riskområde. 

Sociala risker kan genom moderna informationsmedier sprida sig snabbt över stora och icke 
närliggande geografiska områden. En internationell händelse kan skapa oro lokalt och en lokal 
händelse kan få internationell spridning. Vissa sociala risker kan vara plats-, tids- och 
kontextbundna medans andra sociala risker kan beröra hela befolkningar eller mycket stora 
grupper i samhället. 

För närvarande pågår ett projekt tillsammans med länsstyrelsen där kommunerna och övriga 
berörda aktörer i länet deltar. Ett av delmålen för kommunerna i projektet är att skapa en 
gemensam bild i länet av begreppet sociala risker. 
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6 BESKRIVNING A V IDENTIFIERADE SÅRBARHETER OCH 

BRISTER I KRISBEREDSKAP INOM KOMMUNEN OCH DESS 

GEOGRAFISKA OMRÅDE. 

6.1 LEDNING 

Sala kommun har, bl. a. på grund av erfarenheter från skogsbranden 2014, under 
mandatperioeden planer på att arbeta med att utbilda verksamheternas chefer i kvalificerad 
ledning. Förmågan att leda den egna kommunens verksamheter både i vardag och i händelse 
av mer krisliknande och komplexa händelser bedöms som god men bör utvecklas så att fler 
chefer inom kommunen har samma förmåga. Det finns ett behov av att öva organisationens 
ledningsförmåga regelbundet. Sala kommun har för avsikt att genomföra en ledningsövning 
per år under innevarande mandatperiod samt genomföra stabs och stabschefsutbildningar samt 
utbildning i och implementering av samverkan och ledning, gemensamma grunder. 

6.2 RisKHANTERING 

Sala kommun har en beredskaps och säkerhetsansvarig tjänsteman. Denne arbetar 
kontinuerligt med frågor rörande riskhantering. Utifrån intervju med nämnd tjänstetnan görs 
bedömningen att riskhanteringen i Sala kommun är god. Dock görs bedömningen att 
kommunen är i behov av en samordnings och inriktningskontakt eller tjänsteman i beredskap 
som har förmåga att initiera ett krishanteringsarbete åt kommunen dygnet runt. 

6.3 SAMVERKAN 

Sala kommun har gott samarbete med omkringliggande kommuner. Kommunen ingår även i 
ett gemensamt krishanteringsnätverk som leds av Länsstyrelsen. (U -Sam) Det finns behov av 
att utbilda och implementera samverkan och ledning, gemensamma grunder. (se 6.1 och 6.7) 

6.4 KOMMUNIKATION 

Ur ett krishanteringsperspektiv är förmågan att kunna kommunicera internt och externt av 
avgörande karaktär. 

Kommunens förmåga att informera och kommunicera är beroende av ett fungerande internet. 
Dock finns brister i kommunens redundans i händelse av bortfall av ett fungerande sådant. 
Bedömningen är därför att det är viktigt att kommunen, fortlöpande under mandatperioden, 
strävar mot att skapa redundans i IT och telefoni i syfte att alltid kunna bedriva kvalificerad 
kommunikation både internt och externt. 

Sala kommun har två anställda kommunikatörer. Det finns behov av att utveckla förmågan att 
kommunicera via RAKEL inom kommunen och mellan andra nödvändiga 
samverkanspartners. Sala kommun har en förmåga att arbeta med och finnas tillgänglig på 
sociala medier. 
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6.5 INFORMA TIONSSÄKERHET 

IT säkerheten kommer att analyseras i särskild ordning under innevarande mandatperiod. 

6.6 KOMPETENs 

Kommunens ledning och kommunens verksamhetschefer har eller kommer att ges utbildning i 
kvalificerad ledning/stabsmetodik. Det behöver utvecklas en stabschefskompetens det vill 
säga en förmåga att leda en stab eller inriktnings och samordningsfunktion. Kommunen har 
för avsikt att under mandatperioden säkerställa denna förmåga. En annan kompetens som bör 
införas inom kommunen är en inriktnings och samordningskontakt eller tjänsteman i 
beredskap. Sala kommun behöver mer formellt utse en särskild stab för hantering av 
samhälls störningar. 

6.7 UTBILDNING 

Det finns ett behov att utbilda samtliga verksamhetschefer i kvalificerad ledning/stabsmetodik 
samt ett antal individer som kan leda en stab (stabschefer motsv). Detta arbete kommer 
fortlöpande att tillfredsställas under mandatperioden. Därutöver finns behov att utbilda och 
implementera konceptet samverkan och ledning, gemensamma grunder. I det behovet ingår 
det att utbilda inriktnings och samordningskontakt inom kommunen. 

6.8 ÖVNING 

I kommunöverenskommelsen mellan SKL och MSB, har kommunerna förbundit sig att öva 
kommunens ledningsförmåga en gång per år under nuvarande mandatperiod. Detta har Sala 
kommun för avsikt att genomföra. 

6.9 RESURSER 

Sala kommun strävar efter att alltid ha tillräckliga resurser (personal och material) för att 
kunna hantera både vardag och kris. Dock har aktuell risk och sårbarhetsanalys påvisat ett 
antal behov i olika verksamheter. Exempel på dessa behov är: 

• Bättre redundans avseende IT och telefoni (analysen av kommunen har påvisat att 
samtliga kommunens verksamheter är, i princip, helt beroende av fungerande !T 
och/eller telefoni) 

• Fler reservdieselaggregat 

• Reservvattentankar med pump till äldreboenden 
• Inriktnings och samordningskontakt eller tjänsteman i beredskap 

Ur ett mer allmänt hållet perspektiv, gällande resurser i kommunen, bör kommunen göra 
följande: 

• Kommunen bör inventera befintliga resurser avseende krishanteringsförmåga inom det 
geografiska området. 

• Kommunen bör tydliggöra och sprida information och kunskap om den Frivilliga 
resursgruppens (FRG) förmåga att stödja och hjälpa vid samhällsstörningar. 
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• Kommunen bör skapa en planering för intern omfördelning av framförallt personella 
resurser. 
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7 BEHOV A V ÅTGÄRDER MED ANLEDNING A V RISK- OCH 

SÅRBARHETENs ANAL YS. 

Analysen av Sala kommuns kritiska beroenden har påvisat att i princip samtliga verksamheter 
har samma eller liknande behov för att säkerställa en förmåga att hantera sina prioriterade 
åtaganden. 

Utöver dessa gemensamma beroenden har olika verksamheter mer verksamhetsspecifika 
kritiska beroenden som redovisas i kapitel 4 inom ramen får den beskrivning som varje 
verksamhet gjort om sina egna åtaganden, beroenden, förmågor och förbättringsförslag. 

Nedan redovisas således de kritiska beroenden som är gemensamma för samtliga eller 
majoriteten av kommunens verksamheter: 

• Fungerande el inklusive fungerande reservet 

• Fungerande IT och telefoni (inklusive fungerande serversystem och backup av 
nödvändiga system som e-post, journaler och personalakter) 

• Tillgång till utbildad och kompetent personal 

• Tydlighet avseende ansvar, rollfördelning och mandat, både inom respektive 
verksamhet men även mellan verksamheterna. 

• Tillgång till vatten inkluderande reservvatten vid behov 

• Tillgång till fungerande värme 

• Fungerande kommunikation (växel, hemsida, intranät, sociala medier) 

• Drivmedelstillgång 

Detta ger får handen att ovan beskrivna kritiska beroenden bör säkerställas, ur ett 
krisberedskapsperspektiv, och i valda delar även ha en redundans i systemet då de är 
funktioner som samtliga eller majoriteten av kommunens verksamheter är helt beroende av 
får att kunna utföra sina prioriterade åtaganden. 

Nedan tydliggörs även, i rubrikform, vilka behov avseende rutiner, investeringar, kunskap och 
övning som kommunen bedöms ha för att öka krishanteringsfårmågan. 

Följande utvalda åtgärder är av övergripande karaktär eller av sådan vikt att de bör gälla för 
alla kommunens verksamheter. Det kan även gälla större behov av åtgärder mot enskild 
verksamhet som påverkar hela kommunens krishanteringsförmåga. 

7.1 BEHOV AV RUTINER 

Kommunen bör tillse att samtliga verksamhetschefer samt kommunledningen bereds 
möjlighet att utbildas i kvalificerad ledning i syfte att implementera denna kunskap och metod 
i det vardagliga arbetet. Effekten av detta blir att verksamheterna då även kan ledas effektivt 
och metodiskt vid inträffad komplex händelse i en eller fler av k01nmunens verksamheter. 

Det bör också skapas rutiner och förutsättningar för en kommunövergripande administration 
inkluderande diarieföring och registervård. 
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Det bör därutöver skapas rutiner för hur kommunens personal hanterar sina verksamheters 
prioriterade åtaganden i händelse av frånfall av framför allt IT, telefoni , el och vatten. 

7.2 BEHOV AV INVESTERINGAR 

Sala kommun bör försäkra sig om ett redundant system för en fungerande IT och telefoni i 
syfte att säkerställa att dessa system alltid fungerar oavsett typ av inträffad händelse. 
Kommunen bör också investera i ytterligare reservdieselaggregat samt nödvattenpumpar till 
äldreomsorgen. 

7.3 BEHOV AV KUNSKAP 

Sala kommun bör påbörja ett arbete med att utbilda delar av personalen i kvalificerad 
ledning/stabsmetodik. Därutöver finns ett behov av att utbilda kompetenser som kan leda en 
stab (stabschef) i händelse av att kommunens krisledningsorganisation träder i kraft. 

Utöver detta finns ett behov av att utbilda i och implementera samverkan och ledning, 
gemensamma grunder, vilket är ett arbete som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap) tagit fram för bland annat Sveriges kommuner. 

7.4 BEHOV A V ÖVNING 

Sala kommun har behov av att öva minst en gång per år. Denna analys ger för handen att det 
finns ett behov av att regelbundet öva ledning, samverkan och kommunikation. Kommunen 
bör öva den egna kommunen en gång per år samt genomföra en samverkansövning med 
någon kringliggande kommun en gång per år. 
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8 BILAGOR. 

8.1 INDIKATORER FÖR BEDÖMNING A V KOMMUNENs GENERELLA 

KRJSBEREDSKAP. 

Ledning 

Riskhantering 

l. Kommunen har för mandatperioden rapporterat en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys till 
länsstyrelsen i enlighet med 4 § i denna författning. 

l Motivering: l Ja~ l 

2. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen har fastställts av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. 

l Motivering: l Ja~ l 

3. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid planering och beslut om åtgärder för att 
minska sårbarheten i verksamheten och eller stärka kommunens krishanteringsförmåga hos 

berörda verksamheter, 
kommunalägda bolag, 
kommunalförbund. 

l Motivering: 

4. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen är, i de delar som är relevanta, förankrad och 
känd hos 

beslutsfatta re, 
anställda inom kommunen (berörda 
förvaltningar eller motsvarande, bolag 

och kommunalförbund), 

berörda aktörer inom det geografiska 
området. 

l Motivering: 
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5. Följande delar av kommunens verksamhet har involverats i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser. (Här avses verksamheter oavsett om de bedrivs i förvaltningsform, eget 
bolag, kommunalförbund, gemensam nämnd eller upphandlas.) 

Central administration inkl. 

IT och informationsverksamhet 

Ä Id reomsorg 
Individ- och familjeomsorg 

Stöd och service till funktionshindrade 

Förskola 
Grund- och gymnasieskola 

Vatten och avlopp 
Samhällsplanering 
Miljö- och hälsoskydd 

Väghållning 
Renhållning 

Räddningstjänst 
Kommunala bostadsbolag 

Fjärr-/närvärmeförsörj n i ng 
Lokal elförsörjning 

Övriga verksamheter, beskriv vilka under 
motivering. 

l Motivering: 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

Ja D Nej~ 

l JaO l NejD 

6. Det finns en Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller motsvarande som har beredskap dygnet runt alla 
dagar på året. (Funktionen har som uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för 
att upptäcka, verifiera, larma och informera vid extraordinära händelser.) 

Motivering: 

Diskussioner pågår avseende detta inom kommunen. Det Ja D Nej~ 
finns avtal med SOS Alarm om inkallning och 

o mvä rids b eva k n i ng. 

7. Kommunen bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna identifiera och varna för 

extraordinära händelser. 

l Motivering: l Ja~ l 
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Planering 

8. Kommunen har fastställt ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap som 

innehåller 

en beskrivning av det arbete och de åtgärder som 

ska ske under mandatperioden för att reducera eller 

ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan 

att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra 
åtgärderna i enlighet med överenskommelsen från 
2013 mellan Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting 

om kommunernas krisberedskapl, 

en övnings- och utbildningsplan för mandat
perioden, 

en plan för hur kommunen ska hantera extra

ordinära händelser som beskriver 

i. hur kommunen ska organisera sig under en 
extraordinär händelse (krishanterings
organisation), 

ii. hur kommunens krishanteringsorganisation 
leder, samordnar, samverkar samt säkerställer 
samband för att hantera en extraordinär 

händelse, 

iii. vilka lokaler för ledning och samverkan som 
disponeras vid en extraordinär händelse. 

Motivering: 
styrdokumentet som avses kommer att fastställas i början 
av 2016. 

Ja O NejD 

9. Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i samverkan med kommuner 
och andra aktörer utanför det egna geografiska området. 

Motivering: Via U-Sam (regionalt krishanterings nätverk) 

1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, Stockholm den 17 maj 2013 
(SKL 12/6159, MSB 2012-5541) . 

38 



10. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera krishanteringsorganisationen. 

l Motivering: Ja ~ 

11. Det finns en beslutsordning med angivet mandat för krishanteringsorganisationen. 

l Motivering: l Ja~ l 

12. Inom krishanteringsorganisationen finns möjlighet att bedriva 

operativ ledning, 
samverkan, 
omvärldsbevakning, 
framtagande av lägesbild, 
kriskommunikation, 
analys av händelseutvecklingen av en 
händelse på kort och lång sikt. 

l Motivering: 

Ja~ NejD 
Ja~ NejD 
Ja~ NejD 
Ja~ NejD 
Ja~ NejD 

Ja~ NejD 

13. Det finns rutiner och planer (kontinuitetsplaner) för att upprätthålla de mest prioriterade 
samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för. 

l Motivering: l Ja~ l 

14. Planen för hantering av extraordinära händelser och planerna för att upprätthålla samhällsviktig 

verksamhet kontrolleras minst en gång per år och revideras vid behov. 

l Motivering: l Ja~ l 

Samverkan 

15. Kommunen har tagit initiativ som möjliggör för aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område att samverka i syfte att uppnå samordning av 
förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse. 

l Motivering: l Ja~ l 
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16. Kommunen är sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kommunen 
och aktörer involverade i arbetet med att förebygga och hantera extraordinära händelser inom 
kommunens geografiska område ingår. 

l Motivering: Ja cg) 

17. Kommunen har rutiner för att upprätta och förmedla en samlad lägesbild inom kommunens 
geografiska område avseende extraordinära händelser. 

l Motivering: Ja cg] 

18. Kommunen har rutiner för deltagande i samverkanskonferenser. 

l Motivering: l Ja~ l 

19. Kommunen har rutiner för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse 
samordnas. 

l Motivering: l Ja~ l 

Kommunikation 

20. Det finns informationskanaler, såsom WIS eller Rake l, för att ta emot och dela information vid 
extraordinära händelser 

internt inom kommunen, 
tilllänsstyrelsen och andra kommuner. 

l Motivering: 

21. Det finns alternativa lösningar, särskilt med avseende på it-, tele- och radiosystem, för att 
upprätthålla kommunens prioriterade kommunikation 

inom kommunen, 
tilllänsstyrelsen och andra kommuner, 
till allmänheten vid inträffad händelse. 

l Motivering: 
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22. Det finns rutiner för spridning av information till allmänheten via 
sociala medier, Ja ~ NejD 
kommunens webbplats, Ja~ NejD 
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), Ja ~ NejD 
kommunens upplysningscentral, Ja~ NejD 
informationsnumret 113 13, Ja ~ NejD 
Sveriges Radio P4. Ja ~ NejD 

Motivering: Kommunen saknar förmåga att informera via 
sociala medier samt en upplysningscentral 

23. Kommunen har säkerställt att VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via 
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 

l Motivering: 

Informationssäkerhet 

24. Kommunen hanterar information säkert genom att 
kommunen bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet i enlighet med 
tillämplig informationssäkerhetsstandard (ISO/IEC 27001, 
150/IEC 27002) på området, Ja~ NejD 
kommunen har rutiner för att identifiera och 
hantera kritiska beroenden till system ochtjänst er 
för informationshantering som är av centra l 
betydelse för kommunens verksamhet, 
kommunen har rutiner för att identifiera och 
hantera säkerhetsbrister i industriella informations-
och styrsystem (SCADA) av betydelse för samhälls-
viktig verksamhet inom kommunalteknisk 

försörjning. 

l Motivering: 

Ja D Nej~ 

25. Kommunen ställer krav på informationssäkerhet i förhållande till andra aktörer 
när informationshantering upphandlas av 
extern leverantör, 
när kommunal verksamhet upphandlas av extern 
leverantör. 

l Motivering: 
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~SALA 
~KOMMUN 

Kompetens 

Utbildning 

26. Följande funktioner och eller personal anställd i kommunen har under det gångna året utbildats 

för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 

Krisledningsnämn d Ja D Nej~ 
Övriga förtroendevalda Ja D Nej~ 
Beredningsgruppen/tjänstemannaledningen Ja~ NejD 

l nformatio nsfu n ktionen Ja~ NejD 

Berörda förvaltningsledningar eller 

motsvarande Ja~ NejD 

Krisstöd (POSOM) Ja~ NejD 
Tjänsteman i beredskap eller motsvarande Ja D Nej~ 
Beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk 

försörjning Ja~ NejD 

Frivillig resursgrupp (FRG) Ja~ NejD 
Övrig personal (beskriv vilka under motivering) Ja D Nej~ 

Motivering: Ja D NejD 
Krisledningsfunktioner inom alla kommunala verksamheter 

har varit i aktiv drift till följd av skogsbranden. 

27. Personal i krishanteringsorganisationen har utbildning och kännedom om sin och kommunens 

roll och ansvar vid en extraordinär händelse. 

l Motivering: l Ja~ l 

28. Kommunen har säkerställt att krisledningen har grundläggande kunskaper om kommunens 

uppgifter vid höjd beredskap. 

l Motivering: l Ja~ l 
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~SALA 
~KOMMUN 

Övning 

29. Följande funktioner och eller personal anställd i kommunen har under det gångna året övats för 
att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 

Krisledningsnämn d 
Övriga förtroendevalda 
Beredningsgruppen/tjänstemannaledningen 
l nformationsfu nktionen 
Berörda förvaltningsledningar eller 
motsvarande 

Krisstöd (POSOM) 
Tjänsteman i beredskap eller motsvarande 
Beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk 
försörjning 

Frivillig resursgrupp (FRG) 
Övrig personal (beskriv vilka under motivering) 

l Motivering: 

Ja 1:8:] NejD 
Ja 1:8:] NejD 
Ja 1:8:] NejD 
Ja 1:8:] NejD 

Ja 1:8:] NejD 

Ja 1:8:] NejD 
Ja 1:8:] NejD 

Ja 1:8:] NejD 

Ja 1:8:] NejD 
Ja 1:8:] NejD 

Ja D 

30. Kommunen har under det gångna året deltagit i planering, genomförande eller utvärdering av 
samverkansövning på regional eller nationell nivå, rörande till exempel rutiner för samlad 
läges bild, deltagande i samverkanskonferenser eller samordning av information till allmänheten 
vid en extraordinär händelse. 

l Motivering: Ja 1:8:] 

31. Kommunen har under det gångna året genomfört någon samverkansövning med externa aktörer 
inom kommunens geografiska område, och eller tillsammans med andra kommuner. 

l Motivering: l Ja~ l 

32. Kommunen har utvärderat de övningar som genomförts under det gångna året. 
För att svara ja krävs att både styrkor och svagheter hos kommunens egen krisberedskap har 
utvärderats. Vidare ska kommunens förmåga att samverka med andra aktörer ha utvärderats. 

l Motivering: l Ja~ l 

33. Kommunen har rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade händelser och övningar. 

l Motivering: l Ja~ l 
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~SALA 
~KOMMUN 

Resurser 

34. Kommunen har gjort en behovsanalys av vilka materiella och personella resurser som är särskilt 
kritiska för att hantera extraordinära händelser. 

l Motivering: l Ja~ l 

35. Kommunen har under det gångna året uppdaterat sin dokumentation av vilka interna materiella 
och personella resurser som finns att tillgå vid en extraordinär händelse. 
(Exempelvis mobil reservkraft och översvämningsskydd) 

l Motivering: l JaO l Nej[8J 

36. Det finns rutiner för att genomföra underhåll och kontrollera funktionalitet på de materiella 
resurser som finns att tillgå vid extraordinära händelser. 

l Motivering: l Ja~ l 

37. Det finns avtal och eller överenskommelser med externa aktörer om förstärkningsresurser vid 
extraordinära händelser. 

Motivering: FRG (frivilliga resursgruppen) 

38. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser (materiella och personella) från 
externa aktörer (lokala/regionala/nationella/internationella) i samband med extraordinära 
händelser. 

l Motivering: l Ja [8J l 

39. Lokalerna till krishanteringsorganisationen är utrustade och testade med avseende på 

elförsörjning, med möjlighet till reservkraftsförsörjning, 
till lokaler, arbetsplatser och tekniska system med en 
uthållighet om minst en vecka, 
it-försörjning, 
tekniska system för kommunikation och 
samlad lägesbild (t.ex. via Rakel och WIS}, 

tillgång till vatten för hantering av mat 
och dryck samt för hygien som medger 

uthållighet om minst en vecka. 
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Ja [8J NejD 

Ja [8J NejD 



Motivering: 
Kommunen har inlett samarbete med MSB för att skapa Ja~ NejD 
förstärkt teknisk krisledningsförmåga. Byggnation startar 
under våren 2016. 

40. Det finns utpekad alternativ lokalisering för krishanteringsorganisationen. 

l Motivering: 

45 


