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Risk- och sårbarhetsanalys  enligt  lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap

Enligt lagen om extraordinära händelser ska kommunen 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.

Risk- och sårbarhetsanalys är en lång och omfattande process som involverar

flertalet verksamhetsledningar i kommunen. Processen är egentligen kontinuerlig,

men intensifieras inför att ett dokument som sammanfattar risk- och sårbarhets—

analysarbetet ska sammanställas vart fjärde år. Analysen ska överlämnas till

länsstyrelsen på hösten året efter att allmänna val till riksdagen har genomförts.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska utgöra en grund i Sala

kommuns löpande arbete med att förbättra möjligheten att motstå och hantera

händelser som kan leda till en samhällsstörning eller extraordinär händelse.

I och med denna version av analysen omfattas delar av dokumentet av sekretess,

som en del av ett ökat säkerhetsskydd. Därför kommer avsnitten 5, 6  och 7 att delas

ut vid sammanträdet och därefter samlas in igen, samt föredras muntligt under

sammanträdet.

Undertecknad föreslår att kommunstyrelsen fastställer föreliggande Risk- och

sårbarhetsanalys.
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FÖRORD

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

extraordinära händelser  i  fredstid och höjd beredskap, ska kommunen analysera

vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa

händelser kan påverka den egna verksamheten. Detta framgår även  i  den

överenskommelse som staten via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

(MSB) slutit med Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet av arbetet skall

värderas och sammanställas  i  en risk- och sårbarhetsanalys.

Detta dokument syftar till att uppfylla lagens mening om en sådan risk- och

sårbarhetsanalys.
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1  BESKRIVNING  ÖVER SALA  KOMMUN  OCH DESS

GEOGRAFISKA  OMRÅDE

Sala ligger på  gränsen  mellan  Mälardalens  slättlandskap och det skogrika

kuperade Bergslagen. Kommunen gränsar till Avesta, Enköping, Fagersta, Heby,

Norberg, Sandviken, Surahammar och Västerås kommuner. I Sala kommun bor

22 854 personer (30 juni 2019) varav knappt hälften är bosatta på landsbygden

utanför centralorten Sala.

I kommunen finns det sju tätorter, Sala stad, Kumla, Ransta, Broddbo,

Västerfärnebo, Möklinta och Varmsätra. Därtill finns det ett antal småorter och

mindre byar. Landytan är 1 172 k. Befolkningstätheten är ca 19,5 invånare per

k, eftersom kommunen till stor del består av landsbygd.

Kommunen genomkorsas av riksvägarna 56, 70 och 72 varav samtliga passerar

eller åtminstone tangerar Sala stad. Sala utgör även en knutpunkt för järnvägen

och har förbindelse i tre riktningar, mot Dalarna, Uppsala/Stockholm och

Västerås/ Linköping.

Sala kommun har högst företagsamheti länet jämfört med övriga kommuner i

Västmanland. Företagsamheten är 2018 hela 13,6  %  av den arbetsföra

befolkningen (16—74 år). Småföretagandet dominerar med en hög andel

nyföretagande. Varje år registreras ca 150—200 nya företag.

Näringslivets struktur är en varierad sammansättning av många branscher vilket

innebär att Sala inte är så konjunkturkånsligt. 60  %  av Salas företag är enskilda

firmor, 32  %  år aktiebolag och resterande är övriga företagsformer. Totalt antal

företag vid slutet av 2018 var ca 2 500 st. De fem största branscherna är: jord-

och skogsbruk, byggverksamhet, handel, tillverkningsindustri och tjänster.

Sala kommun har en stor levande landsbygd. ]ord- och skogsbruk år den största

branschen på landsbygden.  I  regionen och inte minst i Sala spelar de gröna

näringarna en stor roll med både djurhållning, Odling och skogsbruk och de har

tydlig koppling till besöksnäringen med stora möjligheter att utvecklas.

Vägnätet består av statliga riks- och länsvägar, kommunala vägar och ett stort

enskilt vägnät samt cykel- och gångvägar. Cykeltrafiken är en viktig

planeringsfråga kopplat till annan infrastrukturutveckling med till exempel

kollektivtrafik, vatten- och avlopp, vågförbättringar samt bredband. Sala

kommun har sedan ett antal år haft som mål att alla ska ha tillgång till snabbt

bredband före 2020, vilket dessvärre inte tycks infrias av fiberoperatörerna. En

fast individuell anslutning via fiberkabel år den mest stabila och hållbara

lösningen för bredband då den år långsiktig och har hög kapacitet. Ett väl utbyggt

fibernät skapar möjligheter att arbeta och studera hemifrån och är en viktig

förutsättning för all företagsamhet och service på landsbygden.

1 BESKRIVNING ÖVER  SALA  KOMMUN OCH DESS GEOGRAFISKA OMRÅDE
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I  Sala finns ett femtiotal sjöar varav flera stycken norr om Sala stad ingår i ett

stort dammsystem kring gruvnäringen. 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.

Sala har ett vattenrikt skogslandskap med stora våtmarkskomplex och

högmossar i västra delen av kommunen och mot Dalälven i norr där åsryggar och

dalgångar ger variationer upp till 200 meter över havet.

I  sydost och runt Sala tätort och ner mot den större Ranstaslätten är marken flack

och ligger 40—50  meter  över havsytan. Mot Västerfärnebo, Västerbykil och

Möklinta fortsätter ett småbrutet slättlandskap med gårdar och åkrar.

Svartån bildar en tydlig dalgång som, liksom Badelunda- och Möklintaåsen,

sträcker sig genom kommunen från norr till söder.

Sala kommun drabbades sommaren  2014, tillsammans med Surahammar,

Fagersta och Norberg kommuner, av en stor skogsbrand som ödelade ca 14.000

hektar skogsmark, varav största delen i Sala kommun. Delar av området har blivit

naturreservat, ekopark m.m.

] Sala kommun finns ett kommunalt bostadsbolag, Salabostäder AB, som till 100

%  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.

Sala-Heby Energi AB är ett energibolag med elnätskoncession, samägt mellan

Heby och Sala kommuner. Sala kommun äger 87,5  %  medan Heby äger

resterande 12,5 %. Bolaget bedriver förutom elnät och elhandel även

fjärrvärmeproduktion. Sala-Heby Energi AB förser i huvudsak Sala tätort med el,

medan Vattenfall är distributör för övriga delar av kommunen.

1 BESKRIVNING  ÖVER  SALA KOMMUN OCH DESS GEOGRAFISKA OMRÅDE
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Sala silvergruva AB är ett publikt/kommunalt bolag där kommunen är

majoritetsägare, som förvaltar silvergruvan vilken har anor sedan 1500-talet.

Silvergruvan är numera en turistgruva som årligen besöks av ca 36 000 turister.

Genom århundraden av gruvbrytning har ett omfattande system av dammar och

vattendrag byggts, för att förse gruvan med energi och vatten till

malmbrytningen. Dammsystemet omfattas av reglerna om farlig verksamhet

enligt lagen  (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap 4 §.

I  nära anslutning till silvergruvan ligger Tistbrottet, som är en aktiv gruva där

Björka Mineral AB bryter dolomit. Gruvbrytningen omfattas av reglerna om farlig

verksamhet enligt LSO  2  kap 4 §.

I  Sala tätort finns Sala ytbehandling AB som omfattas av EU:s Seveso II-direktiv,

samt omfattas av reglerna om farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4  §.

l  BESKRIVNING ÖVER  SALA  KOMMUN  OCH  DESS GEOGRAFISKA OMRÅDE



13 (38)

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunstyrelsen

   

 

  

   
  

Hedemorå 3
av

Sandviken

 

        

l  ?  .'

‘=\

åk.. _—
__å .  ::,

L I] Mdklinmi 1  ,  .

wi ***—***— 'x '  -

OFC ; Q,
Norberg l l € &  a __
. =  (Xx) .  fl”;

Zl Q, '  VästarbykllHédåk" &  Ni.
”E XE j 31. m  #  '  ) [?

_ : . . 0  (än???)

;» "'” och?” f:) ZX! Broddbo &;
) yx,/*, r x  1:31- .  JJ

Q»: ' " Ägar) '  ,  .  .  lek '
) F J _

»”, EWK» Väst Hama oll D” v\i\ . — _,N fw  . x

‘u S'

5 V

»  I F”) )
/~ \ .  _ _

\ KH V  ät
? S'alrabrunn ___ a  ] > Ä arms ra-
”&. ”&”? K  __l %'uxx

"" uma ‘
‘  “Na! . _/ -. _/

.  Nå x 'x <  XA
&" I  r  % Tärna

‘/ iQ)Q—w. :  Runsla  [' Al"] :

-4 *j,
/'/ \  '; L X=... *.

: ‘  L
' &( ') Enkopmg

Surahammar » )! “x ______ *.

"W /"-"".—/j __ »

”lj—"w — < Västeråsi .  f" _, »»

am.  .  — EX < J  .  ..

l  0 _  10 ;" 3S3?

N. ', 1‘ _

)mJHallstahammar  , -  ~
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2 BESKRIVNING  AV  ARBETSPROCESS  OCH  METOD

Uppdraget

Enligt lagen om  extraordinära  händelser ska kommunen 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. Risk- och sårbarhetsprocessen är en ständigt pågående

process, som avrapporteras mer övergripande vart fjärde år, året efter ordinarie

allmänt val.

Mål och syfte

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska utgöra en grund i Sala

kommuns löpande arbete med att förbättra möjligheten att motstå och hantera

händelser som kan leda till en samhällsstörning 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.

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.

Arbetsprocess och metod

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen inleddes redan  2007  med ett tvådagars

arbetsmöte med företrädare för samtliga verksamhetsledningar i kommunen.

Där genomfördes en övergripande riskinventering med hjälp av

Metaplanmetoden.

Med dessa som grund har därefter verksamhetsvisa fördjupningar genomförts

genom intervjuer med verksamhetsledningarna i flertalet verksamheter i flera

2  BESKRIVNING  AV  ARBETSPROCESS  OCH  METOD
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omgångar. Vidare  har intervjuer gjorts med företrädare för Sala-Heby Energi och

deras elnätsverksamhet samt fjärrvärmeverksamhet.

Som en del  i  risk- och sårbarhetsanalysen finns bl a även underlag från

”Samordnad beredskapsplanering för dammbrott  i  Dalälven" som tagits fram på
uppdrag av Vattenregleringsföretagen i samverkan med länsstyrelser och

kommuner och dammägare längs Dalälven. Materialet har uppdaterats flera

gånger under senare år.

Denna risk- och sårbarhetsanalys kan ses som ett sammanfattande dokument

över Sala kommuns risker och sårbarheter vid skrivande tidpunkt. Det finns

naturligtvis mycket mer underlag som utgör arbetsmaterial. Risk- och
sårbarhetsanalysprocessen är ett ständigt pågående arbete, där även bl a äldre

analyser utgör underlag.

Riskidentifieringen utgår från kommunens förutsättningar med hänsyn tagen till
kända förändringar av förutsättningar  och  ändrade hot  och  riskbilder inom vissa

områden.

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.

Avgränsningar

Vår målsättning är att risk- och sårbarhetsanalysen ska ge en så bred bild som

möjligt av aktuella risker och kommunens förmåga att hantera dessa. Av

praktiska skäl är det orimligt att genomföra förmågebedömningar av alla

identifierade risker varje gång en risk- och sårbarhetsanalys genomförs och

förmågebedömningen har därför avgränsats, se nedan. Målsättningen är också att
de risker och hot som analyseras ska växla från gång tillgång så att flera områden

täcks in över tid.

Denna risk- och sårbarhetsanalys har särskilt fokuserat på kommunens egna

verksamheters kritiska beroenden, syftande till en fortsatt aktiv

kontinuitetshantering. Kommunen har avgränsat arbetet på så sätt att de icke
obligatoriska verksamheterna har lämnats utanför.

2  BESKRIVNING AV ARBETSPROCESS OCH METOD
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3 IDENTIFIERAD SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET

INOM KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE

Definitionen av en samhällsviktig verksamhet är enligt MSs 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.

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 förändras över tid. Exempelvis kan det vara viktigt

att värmeförsörjningen inte störs när det är vinter och minusgrader ute, medan

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 samhällsstörningens art inte är givna på

förhand, men ändå spelar roll för i vilken ordning man bör skydda eller prioritera

olika verksamheter.

Samhällsviktig verksamhet är identifierad och förtecknad. Följande typer av

verksamhet ingår bland annat, utan inbördes ordning:

. Eldistribution

.  Kommunal VA-verksamhet

. Vård- och omsorgsverksamhet

. Fjärrvärmeproduktion

. Tele och IT (nätverksamhet, vissa viktigare IT—operatörers nät)

. Livsmedelsbutiker

.  Apotek

. Transportväsende

3 IDENTIFIERAD SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE
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.  Betalningsförmedling

. Massmedia/Teracom

.  Statliga myndigheters lokala  verksamhet

. Renhållning

.  Kommunal ledning och information

. Grundskola

. Förskole- och fritidsverksamhet

-  Ambulans, Polis och Räddningstjänst

. Kommunal myndighetsutövning

.  Vägskötsel (allmänna vägar)

.  Begravningsväsende

. Veterinärer

.  Kostproduktion och distribution (för institutioner)

3 IDENTIFIERAD SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE
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4 IDENTIFIERADE KRITISKA BEROENDEN  FÖR

KOMMUNENS SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHET

Central administration inklusive IT och informationsverksamhet

Vi blir allt mer lT-beroende. Förmågan att ta till manuella rutiner och att ha

tillgång till information utan hjälp av datorer, har minskat drastiskt inom loppet

av några få år. Och det finns inget som talar för att denna trend skulle förändras.

Det är därför mycket angeläget att fokusera på informationssäkerheten.

Användningen av de nya s.k. molntjänsterna, medför att man till Viss del

avhänder sig den fullständiga kontrollen av informationen.

De kritiska beroenden som identifierats är:

.  El

.  Säker internetförbindelse (brandväggar, antivirus, m.m.)

. Kompetent personal

-  Lokaler, Värme, Kyla

. Fungerande programvaror, giltiga licenser

. Fungerande internt datanät i kommunorganisationen

. Säkerställda backuprutiner

Äldreomsorg, stöd och service till funktionshindrade samt

individ och familjeomsorg

De viktigaste åtagande inom omsorgen är personlig omvårdnad av brukare t.ex.

mat, mediciner, hygien.

För att kunna genomföra detta åtagande har verksamheten följande kritiska

beroenden:

. Personal med rätt kompetens för uppdraget inklusive legitimerad personal.

. Transportmedel

.  Tillgång till vatten

. Fungerande medicinleveranser

. Tillgång till livsmedel

. Fungerande el
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.  Fungerande kommunikation inklusive telefoni och IT.

.  Läkarkontakt med läkare från primärvården.

Förskola, grundskola och fritidshem

Verksamhetens prioriterade åtagande är att bedriva förskola, skola och

fritidshem i enlighet med skollagens krav. För att kunna bedriva detta

prioriterade åtagande har verksamheten följande kritiska beroenden:

. Personal inklusive ledningsförmåga.

-  Lokaler

.  Fungerande IT

-  Tillgång till krispärm i syfte att kunna kontakta föräldrar.

.  Dricksvatten och mat

.  Toalett och hygien

.  Värme, el

.  Fungerandetransporter

Miljö och hälsoskydd

Verksamhetens prioriterade åtaganden är:

.  Pågående prioriterade ärenden avseende bostadsanpassning

-  Bistå/delta med expertkompetens i krishanteringsarbete inom Sala och

Heby kommuner.

För att kunna genomföra dessa åtagande har verksamheten följande kritiska

beroenden:

. Tillgång till fungerande data/IT-system

-  Tillgång till kompetent personal som har möjlighet att ta sig till

arbetsplatsen för deltagande i krisledning.

.  Fordon inklusive drivmedel

.  Fungerande telefon

. Fungerande el

-  Tydlighet i ansvar, mandat och rollfördelning i krishanteringsarbetet.
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Lokal elförsörjning

Verksamhetens prioriterade åtaganden är:

.  Hålla ett fungerande elnät utifrån den koncession som finns inom ramen

för befintliga civilrättsliga avtal.

.  Tillhandahålla driftsmässiga reservelverk.

-  Tillse att fungerande gatubelysning finns (i Sala kommun)

För att kunna genomföra dessa åtaganden har verksamheten följande kritiska

beroenden:

.  Att regionnätet från Vattenfall fungerar.

.  Fungerande reservelverk

.  Kompetent personal

.  Fungerande  RAKEL

-  Fordon

.  Tillgång till drivmedel

Räddningstjänst

Verksamhetens prioriterade åtaganden år räddningstjänstuppdrag enligt lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor.

För att kunna genomföra detta åtagande har verksamheten följande kritiska

beroenden:

.  Kompetent personal

.  Fungerande fordon och utrustning inklusive bränsle

-  Fungerande brand och räddningsmateriel

. Fungerande telefoni/IT och övrig utrustning för utalarmering

. Fungerande  RAKEL  för kommunikation internt samt med SOS Alarm AB

och Storstockholms Råddningscentral

Fjärr/nårvärmeförsörjning

Sala-Heby Energi AB har ett prioriterat åtagande att värmeförsörja huvuddelen

av de kommunala fastigheterna inom Sala och Heby kommuner.

För att kunna genomföra detta åtagande har verksamheten följande kritiska

beroenden:
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.  Fungerande elförsörjning inkl. reservelverk

.  Personal med rätt kompetens

.  Fungerande  RAKEL

. Fordon med drivmedel

Vatten och avlopp

Verksamhetens prioriterade åtagande är att leverera rent dricksvatten till

kommuninvånarna.

För att kunna genomföra detta prioriterade åtagande har verksamheten följande

kritiska beroenden:

.  Fungerandeel

.  Tillgångtill vatten

.  Tillgång till personal med rätt kompetens, som kan köra vattenverk och

reparera ledningsnäten.
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