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Sammanfattning 

Varför genomföra en risk- och sårbarhetsanalys?  

Alla kommuner är skyldiga att i början på varje ny mandatperiod sammanställa en risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) och att rapportera den till länsstyrelsen. Analysen ska innehålla beskrivning 

av kommunen och dess geografiska område, hur analysen tagits fram, vilken samhällsviktig 

verksamhet som finns inom kommunen, kritiska beroenden hos kommunens samhällsviktiga 

verksamhet, risker inom kommunen, sårbarheter och brister i krisberedskap samt eventuella behov 

av åtgärder med anledning av analysens resultat. 

Detta redovisas i risk- och sårbarhetsanalysen för Töreboda kommun. Under mandatperioden 2015-

2018 görs också en fördjupning vad gäller klimatförändringar och deras effekter på risker i 

kommunen samt förmåga att upprätthålla kommunal verksamhet. 

Hur har analysen tagits fram?  

Risk- och sårbarhetsanalysen är inriktad mot fyra olika målområden: människors liv och hälsa, miljö, 

egendom/ekonomiska värden och samhällets funktionalitet. Detta är också de huvudsakliga mål som 

satts upp på nationell nivå för samhällets säkerhet. 

Det största värdet i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ligger i genomförandet snarare än 

sammanställningen av arbetet. Allt arbete har gjort tillsammans med personal från kommunala 

verksamheter i form av intervjuer, möten och workshops.  

Risk- och sårbarhetsanalysen bygger tre metoder – riskhantering, krishantering, och 

kontinuitetshantering.  

Riskhanteringen syftar till att förebygga risker inom det geografiska området och inom kommunal 

verksamhet. Risker identifieras, deras sannolikhet och konsekvens bedöms och möjliga 

riskbehandlande åtgärder tas fram. De flesta verksamhetsområden inom kommunen har inom RSA-

arbetet genomfört riskhantering under 2015. Det ligger till grund för lokalt riskhanteringsarbete. I 

denna risk- och sårbarhetsanalys redovisas de kommunövergripande risker som analyserades i 2011 

års analys. 

Krishanteringen syftar till att förbättra förmågan att förhindra incidenter att utvecklas till kriser samt 

hantera kriser som ändå uppstår. Arbetet inleds med att en bedömning görs av kommunala 

verksamheters krisberedskapsförmåga. Dessa aggregeras och en bedömning görs av hela 

kommunens förmåga att hantera kriser. Brister och sårbarheter identifieras och förslag på åtgärder 

tas fram. Detta arbete genomförs under hösten 2015 och rapporteras till länsstyrelsen i början av 

2016. 

Kontinuitetshanteringen syftar till att bedöma och förbättra förmågan att kunna upprätthålla särskilt 

viktig kommunal verksamhet även under större och mindre störningar. Det första steget handlar om 

att identifiera vilken denna verksamhet är. Det sker genom att dela upp all kommunal verksamhet i 

så kallade åtaganden, någorlunda väl avgränsade uppdrag. Exempelvis att tillhandahålla hemtjänst, 

producera dricksvatten och att bedriva förskoleverksamhet. Därefter bedöms hur lång tid respektive 

åtagande kan vara utsatt för avbrott innan risk för oacceptabla konsekvenser uppstår. Tio åtaganden 

har genomgått kontinuitetshantering under 2015. 
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Utöver arbetet med dessa tre metoder har en översiktlig beskrivning av kommunens sårbarhet för 

klimatförändringar påbörjats och redovisas i bilaga 3. 

Vilka är de huvudsakliga resultaten av analysen?  

De tio risker med störst riskvärde (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens) av de som 

analyserats är: avbrott i värmeförsörjningen under vintertid, oväder, IT-intrång, hotfulla 

besökare/brukare i kommunal verksamhet, vansinnesdåd, trafikolycka med skolbuss, pedofili i 

kommunal verksamhet, sexuella övergrepp, dödsfall hos elev/elever samt smitta i djurbestånd.  En 

bedömning har också gjorts av vilka risker som kan få störst negativ påverkan på förmågan att 

upprätthålla olika delar av den kommunala verksamheten. Våld mot person i kommunal verksamhet, 

brand i lokaler med pågående eller utan verksamhet, smitta samt avbrott i kommunalteknisk 

infrastruktur är de risker som bedöms kunna få störst negativ påverkan. 

Kontinuitetshanteringens värde är främst för verksamheterna som genomgått den. Samtidigt kan 

vissa övergripande slutsatser ändå dras vad gäller kommunens beroende av olika resurser för att 

upprätthålla verksamhet samt sårbarhet för störningar i dessa resurser.  

Personal utgör ofta den viktigaste resursen, både under normala förhållanden men särskilt när 

verksamheten drabbas av störningar av olika slag. Bedömningen är att störningar i personalresurser 

generellt sett kan hanteras rätt väl. En utmaning är dock när personal med nyckelkompetens inte 

finns tillgänglig, vilket kan vara fallet exempelvis i hos IT-avdelningen. Kompetensöverföring och 

dokumentation av rutiner är möjliga sätt att minska sårbarheterna. 

Verksamhetslokaler är ett annat stort resursberoende. Även där bedöms förmågan att hantera 

störningar vara god. Verksamhet kan ofta flytta till andra lokaler i kommunen eller så kan åtagandet 

upprätthållas på annat sätt. Vissa verksamheter kan dock inte flyttas till annan lokal, exempelvis 

vattenverk. För dessa anläggningar är ett bra skydd nödvändigt samt att ha reservlösningar på plats.  

Alla analyserade åtagande har större eller mindre beroenden till el, vatten, avlopp och värme. 

Störningar i elförsörjningen bedöms ofta kunna hanteras rätt väl genom fast eller mobil reservkraft. 

Dricksvattenförsörjningen är det område där störst osäkerhet finns hos verksamheterna kring vilka 

resurser som finns att tillgå från central nivå i kommunen. En åtgärd som bör vidtas är att ta fram en 

nödvattenplan för Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

Verksamheternas bedömningar i de flesta fall är att störningar i IT-system inte får alltför allvarliga 

konsekvenser på förmågan att upprätthålla åtaganden utan att tillgänglighetskrav överskrids. 

Kartläggningen av åtaganden visar dock att avbrott i vissa IT-system, som Procapita inom 

hemsjukvård och boendestöd samt Bygg- och miljöreda hos miljö- och byggnadsförvaltningen, 

bedöms kunna leda till relativt stora problem att upprätthålla åtaganden. Avbrott i styr- och 

övervakningssystem kan i vissa fall också leda till problem att upprätthålla kommunalteknisk 

försörjning. 

Inom alla åtaganden som analyserats har telefoni framträtt som en viktig extern resurs. Detta både 

utifrån telefonins roll i det löpande arbetet men också som kommunikationsmetod att använda när 

man drabbas av störningar i en resurs och är beroende av att kunna kommunicera effektivt för att 

hantera störningen. Vid störningar i telefonin finns exempelvis datorbaserade alternativ som e-post, 
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chatt och videosamtal samt Rakel.  Sammantaget sett är störningar i telefonin sannolikt den största 

sårbarhet som identifierats under de analyser som gjorts under år 2015. 

Vilka övergripande åtgärder rekommenderas?  

Ett antal åtgärdsförslag har identifierats både inom risk- och kontinuitetshanteringen. Dessa tas 

omhand inom respektive verksamhet. Därutöver har ett antal områden för kommunövergripande 

åtgärder framträtt under genomförandet av risk- och sårbarhetsanalysen.  

Mot bakgrund av beroendet av dricksvatten är det nödvändigt att ha en bra planering för att kunna 

hantera händelser där produktion eller distribution av dricksvatten inte kan upprätthållas. En ny 

nödvattenplan för MTG-kommunerna bör därför tas fram. 

Ett annat viktigt beroende är det till information. Att inte ha tillgång till korrekt information när den 

behövs kan både orsaka och försvåra hanteringen av en samhällsstörning. Ett systematiskt sätt att 

arbeta med informationssäkerhetsfrågor skulle minska risker både för större och mindre störningar.  

Därutöver finns behov av att närmare studera effekterna av pågående och kommande 

klimatförändringar. Dessa medför påverkan på förmågan att upprätthålla kommunal verksamhet och 

på kommunens riskbild. Ju tidigare klimatförändringarna uppmärksammas inom olika kommunala 

verksamheter desto bättre är möjligheterna att möta förändringarna på ett lämpligt och 

resurseffektivt sätt. Verksamhet inom många av de områden som påverkas av ett förändrat klimat 

karaktäriseras av stora investeringar och långa livslängder, såsom bebyggelse och kommunalteknisk 

infrastruktur. Att redan nu föra in klimatanpassningsperspektivet i den långsiktiga planeringen ger 

möjlighet att i ett tidigt skede vidta kostnadseffektseffektiva åtgärder.  
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Risk- och sårbarhetsanalys Töreboda kommun 
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och vissa centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa 

risk- och sårbarhetsanalyser, RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka 

förmågan att hantera kriser.  

Kommuner rapporterar resultatet av genomförd RSA till Länsstyrelsen under början av varje ny 

mandatperiod.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har föreskriftsrätt på området och reglerar vad som 

ska rapporteras i risk- och sårbarhetsanalysen (se nedan).   

 

Töreboda kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 följer 

rubriksättningen ovan.  

Risk- och sårbarhetsanalysen för innevarande mandatperiod ska ses som en fördjupning av den 

analys som gjordes 2011. Då beskrevs på ett övergripande plan vilka risker som identifierats och hur 

vissa risker förväntades påverka verksamheternas förmåga att upprätthålla olika delar av sin 

verksamhet. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser under innevarande mandatperiod innebär en 

fördjupning i meningen att fokus främst ligger på verksamhetsnivå både vad gäller analys och 

genomförande. 

Under mandatperioden 2015-2018 görs också en fördjupning vad gäller klimatförändringar och deras 

effekter på risker i kommunen samt förmåga att upprätthålla kommunal verksamhet. Ett första steg i 

arbetet har varit att på ett översiktligt sätt sammanställa vilka troliga klimatförändringar som väntar 

fram till år 2100. Resultatet av den sammanställningen finns i bilaga 3. Under kommande år bör 

analysen fördjupas, se mer om det i kapitel 7. 

  

Rapportering av kommunens RSA-arbete 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) för 

kommuners arbete med risk- och sårbarhetsanalyser framgår att kommunen ska ställa samman 

arbetet på följande sätt: 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet. 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område. 

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och 

dess geografiska område. 

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 
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1 Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 
I detta avsnitt ges en mycket kortfattad beskrivning av Töreboda kommun.  

Töreboda kommun är belägen i Västra Götalands län, mellan Vänern och Vättern. Kommunen har 

omkring 9 100 invånare. Landarealen är 544 kvkm. Kransorter inom kommunen är Halna, Moholm, 

Fredsberg och Älgarås.  

 

Figur 1 Karta över Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommun 

Enligt prognos från Statistiska centralbyrån förväntas befolkningen minska något fram till år 2024. 

Under denna period förväntas fler personer flytta till kommunen än från den. Antalet som avlider 

varje år förväntas dock vara större än antalet födda vilket gör att den totala befolkningsminskningen 

förväntas bli 17 personer per år. Den åldersmässiga sammansättningen förändras också. Framförallt 

sker en ökning av antalet personer över 70 år. 
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Figur 2 Ålderssammansättning 31 december 2013 

1.1 Kommunens organisation 

Kommunen är så organiserad att under kommunstyrelseförvaltningen ligger 

kommunledningskontoret samt verksamheterna utbildning och kultur samt vård och omsorg. 

Kommunledningskontoret består av enheterna kansli, ekonomi, personal och utveckling. 

Förvaltningen leds av en kommunchef med stöd av två verksamhetschefer. Verksamhetscheferna 

ansvarar för var sitt huvudområde, Utbildning och kultur respektive Vård och omsorg. Runt 1000 

personer arbetar i kommunorganisationen.  

Töreboda kommun samverkar inom flera områden med angränsande kommuner. Det mest 

utvecklade samarbetet sker tillsammans med Gullspång och Töreboda – det så kallade MTG-

samarbetet. Genom upprättade samarbetsavtal finns ett antal gemensamma nämnder och 

förvaltningar: teknisk förvaltning, IT-avdelning samt miljö- och byggnadsförvaltning. Teknisk nämnd 

och miljö- och byggnadsnämnd ligger under Mariestads kommun medan IT-nämnden ligger under 

Töreboda kommun. IT-avdelningen är även den placerad i Töreboda, liksom ett med Gullspångs 

kommun gemensamt ekonomikontor. Därutöver finns ett samarbete kring löne- och 

pensionshantering tillsammans med Mariestad, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner 

samt Tolkförmedlingen Väst. Lönekontoret är placerat i Gullspångs kommun.  

Det finns två kommunala bolag, VänerEnergi samt Törebodabostäder. VänerEnergi ägs tillsammans 

med Mariestads kommun. De säljer el, telefoni, fiber, fjärrvärme samt bedriver drift och underhåll av 

gatubelysningsnätet. Törebodabostäder är ett bostadsbolag som äger och förvaltar bostäder i 

kommunen. Företaget har ca 280 lägenheter. 

Generellt sett finns få externa utförare av kommunala kärnuppgifter.  

Tillsammans med sex andra kommuner har ett kommunalförbund upprättats för räddningstjänst – 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg. I kommunen finns en deltidsstyrka i centralorten samt ett 

räddningsvärn i Moholm, vilket ligger i södra delen av kommunen. Anspänningstiden är i normalfallet 
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mellan 5 – 10 minuter för deltidsstyrkorna.1 Räddningsvärnen har ingen beredskapstjänstgöring och 

därför heller ingen förutsägbar anspänningstid. Närmaste heltidsstyrka finns i Mariestads kommun. 

1.2 Infrastruktur 

De huvudsakliga infrastrukturstråk som passerar kommunen är Västra stambanan samt vägarna 200, 

201 och 202. Västra stambanan är relativt hårt trafikerad både med gods- och persontrafik. Den 

löper mer eller mindre rakt igenom Törebodas stadskärna. Samtidigt som det underlättar resande 

medför det även risker, exempelvis påkörning och olyckor med farligt gods som kan få stor påverkan i 

och med den spårdragningen genom centrum.  

Göta kanal korsar kommunen och löper även genom stadskärnan. Trafiken på kanalen består enbart 

av fritidsbåtar och passagerarbåtar, ingen godstrafik finns på kanalen. 

1.3 Arbetsmarknad och näringsliv 

Arbetstillfällena i kommunen återfinns, i fallande skala, främst inom områdena: tillverkning och 

utvinning, vård och omsorg, utbildning, jord- och skogsbruk, handel och byggverksamhet.  

Kommunen har ett stort föreningsliv och många tillverkande mindre och medelstora företag. Utöver 

jord- och lantbruksprodukter kännetecknas näringslivet av mekanisk industri och handel. Exempel på 

näringslivet i kommunen är: Daloc AB, Moelven Töreboda AB och Källbergs industri AB.  

Utöver den kommunala verksamheten finns inga andra större offentliga aktörer baserade inom 

kommunens geografiska område.  

En relativt stor del av befolkningen, ca 1 600 personer, arbetspendlar ut ur kommunen medan ca 
1000 personer pendlar in till kommunen. 

 
 

  

                                                           
1 Med anspänningstid avses den tid som förlöper mellan det att räddningsstyrkan larmats tills första 
räddningsfordonet lämnar brandstationen. 
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2 Beskrivning av arbetsprocess och metod 
I detta avsnitt beskrivs hur risk- och sårbarhetsanalysen är uppbyggd samt hur den har ställts 

samman. 

Risk- och sårbarhetsanalysen är inriktad mot fyra olika målområden: människors liv och hälsa, miljö, 

egendom/ekonomiska värden och samhällets funktionalitet. 

 Människors liv och hälsa – i form av fysisk och psykisk hälsa hos de som vistas i kommunen, 

inklusive kommunens egen personal. 

 Miljö – i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och 

kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom.  

 Egendom/ekonomiska värden – i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet 

av produktion av varor och tjänster.  

 Samhällets funktionalitet – i form av funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt 

starkt påverkar samhällsviktigt verksamhet och därmed får konsekvenser för människor, företag 

och andra organisationer. 

Detta är också de huvudsakliga mål som satts upp på nationell nivå för samhällets säkerhet.2 Dessa 

värden ska alltså värnas genom kommunens säkerhetsarbete i allmänhet och risk- och 

sårbarhetsanalysen i synnerhet. 

Risk- och sårbarhetsanalyser bygger på tre metoder – riskhantering, krishantering, och 

kontinuitetshantering. Arbetssättet för respektive metod beskrivs nedan. Tillsammans ger de en bra 

grund för ett systematiskt säkerhetsarbete. Detta genom att både det skadeförebyggande och 

störningshanterande perspektiven tas omhand. Figuren nedan illustrerar hur det förebyggande 

riskhanteringsarbetet pågår löpande. Att verksamheten arbetat med krishantering och 

kontinuitetshantering hjälper dem att hantera incidenter när de uppstår. På så sätt lindras 

konsekvenserna av inträffade incidenter samtidigt som eventuella avbrott i verksamheten hålls så 

korta som möjligt.  

 

Figur 3 Systematiskt säkerhetsarbete. Källa ISO 22399 

                                                           
2 Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap. MSB (2014) 
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Målsättningen med det arbetssätt som använts har varit att inkludera och framförallt engagera de 

olika kommunala verksamheterna. I stort sett allt arbete har utförts tillsammans med olika 

kommunala verksamheter och deras perspektiv har i så stor utsträckning som möjligt fått vara 

styrande.  

2.1 Riskhantering  

Riskhanteringen syftar till att förebygga risker inom det geografiska ansvarsområdet och inom 

kommunal verksamhet. Riskhanteringsprocessen består i huvudsak av fyra steg som vart och ett 

besvarar en grundläggande fråga per steg.  

 

Figur 4 Riskhanteringsprocessen 

2011 års risk- och sårbarhetsanalys innebar ett omfattande arbete med att identifiera risker, 

analysera deras sannolikhet och möjliga konsekvenser samt bedöma vilken påverkan riskerna skulle 

kunna ha på kommunala verksamheters förmåga att upprätthålla sin verksamhet. De bedömningar 

som då gjordes står sig i allt väsentligt även för innevarande mandatperiod. Därför redovisas 

resultatet av detta arbete längre fram i risk- och sårbarhetsanalysen. 

Den metod som ligger till grund för 2011 års riskhanteringsarbete redovisas i bilaga 2.  

Härnäst följer en beskrivning av riskhanteringen som den genomförs under åren 2015-2019.  

2.1.1 2015-2019 års riskhanteringsprocess 

Under 2015 har fokus legat på att låta vissa verksamheter identifiera vilka risker som bedöms vara 

mest relevanta för just dem. En traditionell riskhanteringsprocess har genomförts på egen hand i 

verksamheterna efter att ha fått vägledning kring genomförande av en sådan från kommunens 

säkerhetssamordnare.  

Verksamheterna har ombetts lista sina 10-15 största risker. Dessa utgör grunden för ett riskregister 

för respektive verksamhet. Varje år kommer riskregistret, inklusive riskbehandlande åtgärder, att ses 

över och uppdateras. Riskregistren för verksamheterna redovisas inte i risk- och sårbarhetsanalysen 

utan utgör istället en grund för det lokalt riskhanteringsarbete. 

2.2 Krishantering 

Krishanteringen syftar till att förbättra förmågan att hantera kriser samt att förbättra förmågan att 

förhindra incidenter att utvecklas till kriser. 
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Förmågan att hantera kriser, samt att förhindra att de inträffar, ska bedömas med hjälp av de 

indikatorer för krisberedskap som återfinns i MSB:s föreskrifter om kommuners arbete med risk- och 

sårbarhetsanalyser. Det sker genom att varje verksamhet indikerar sin självbedömda förmåga i ett 

formulär som skickas ut av säkerhetssamordnaren. Verksamheternas bedömningar ligger sedan till 

grund för en kommunövergripande bedömning av krisberedskapen. Genom ett sådant 

tillvägagångssätt identifieras styrkor och svagheter i kommunens krisberedskap. 

Tillsammans med erfarenheter från inträffade händelser samt övningar ges goda möjligheter att 

identifiera åtgärder som bör vidtas för att stärka kommunens förmåga att förhindra och hantera 

kriser.  

Rapportering av arbetet sker till Länsstyrelsen i februari 2016. 

2.3 Kontinuitetshantering  

Kontinuitetshanteringen syftar till att bedöma samt förbättra förmågan att mer eller mindre 

kontinuerligt kunna upprätthålla särskilt viktig kommunal verksamhet även under mindre och större 

störningar. 

Arbetet med kontinuitetshantering bedrivs enligt nedan. 

1. Kartlägg vilka åtaganden respektive kommunal verksamhet bedriver.3  

2. Fastställ tillgänglighetskrav för varje åtagande.4  

3. Bedöm vilka åtaganden som utgör samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition (se 

nedan). 

4. Genomför kontinuitetshantering för utvalda åtaganden. 

Kartläggning av åtaganden och fastställande av tillgänglighetskrav har gjorts genom strukturerade 

intervjuer och diskussioner med ansvariga för olika kommunala verksamhetsområden och 

kommunala bolag. I risk- och sårbarhetsanalysens tredje avsnitt redovisas de åtaganden där avbrott 

riskerar att få oacceptabla konsekvenser inom ett dygn.  

Genom stegen 1-3 tydliggörs vilken verksamhet som är viktigast att prioritera i det 

störningsförebyggande arbetet. Åtaganden med tillgänglighetskrav på mindre än ett dygn bör 

genomgå kontinuitetshantering. Verksamheterna själva har fått välja vilka åtaganden de sett som 

mest prioriterade för utförande av kontinuitetshanteringen. 

                                                           
3 Åtagande är en viss verksamhet/tjänst/produkt som den kommunala verksamheten levererar.  
4 Tillgänglighetskrav är en bedömning av hur lång tid åtagandet kan vara utsatt för avbrott innan det riskerar att 
få oacceptabla konsekvenser för människors liv och hälsa, miljö, egendom och/eller samhällets funktionalitet. 
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2.3.1 Genomförande av kontinuitetshantering 

Kontinuitetshanteringsprocessen består i huvudsak av fyra steg som vart och ett besvarar en 

grundläggande fråga per steg. Arbetet har genomförts i workshopformat där säkerhetssamordnare 

lett processen och haft verksamhetspersonal till hjälp med sakkunskapen om åtagandet.  

 

Figur 5 Process för kontinuitetshantering 

Under den innevarande mandatperioden är målsättningen att ha genomfört kontinuitetshantering 

för merparten av de åtaganden som har tillgänglighetskrav på mindre än ett dygn. 

Kontinuitetshantering är resurskrävande och att arbeta igenom alla åtaganden under ett år har inte 

bedömts vara rimligt. Det finns också ett särskilt värde i att sprida ut genomförandet under flera år – 

det bidrar till kontinuitet i RSA-arbetet och upprätthåller förståelsen för arbetssättet i 

verksamheterna. Det ger också utrymme för vidareutveckling baserat på erfarenheter från tidigare 

år. 

2.4 Årlig process för genomförande av RSA 

RSA-arbetet ska bedrivas löpande under mandatperioden. Det innebär att kommunens verksamheter 

årligen kommer att arbeta med risk-, kris- och kontinuitetshantering. Bilden nedan visar på ett 

övergripande plan hur det arbetet är tänkt att bedrivas.  

Definition av samhällsviktig verksamhet 

Samhällsviktig verksamhet är 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. 

Kris är i detta sammanhang en händelse som allvarligt hotar människors liv och hälsa, miljö, 

egendom och/eller samhällets funktionalitet i omfattande skala. Händelser som påverkar 

enskilda individer är generellt sett inte att se som kriser, även om det i vissa specifika fall kan ge 

upphov till kriser.   
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Figur 6 Processbeskrivning RSA 

 3 Identifiering av samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område 
I detta avsnitt presenteras de kommunala verksamheternas åtaganden och tillgänglighetskrav. Det 

redovisas också vilka åtaganden som utgör samhällsviktig verksamhet. Det senare behandlas också i 

text mot slutet av avsnittet. 

Som en grund för RSA-arbetet har alla verksamhetsområden identifierat vilka åtaganden de har att 

upprätthålla. De har också bedömt hur lång tid respektive åtagande bedöms kunna vara utsatt för 

avbrott utan att oacceptabla konsekvenser riskerar att uppstå. Oacceptabla konsekvenser är inte i 

detta sammanhang synonymt med en extraordinär händelse enligt lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vad som 

i denna RSA bedömts som oacceptabelt är generellt sett mindre störningar än extraordinära 

händelser.  

I tabellerna nedan återfinns de åtaganden som getts tillgänglighetskrav på mindre än ett dygn. Övriga 

åtaganden har av utrymmesskäl utelämnats. I kolumnen för tillgänglighetskrav står inom parentes 

det målområde som först riskerar att drabbas av oacceptabla konsekvenser om åtagandet ligger 

nere. I kolumnen längst till höger visas om åtagandet bedöms utgöra eller i övrigt vara central för 

upprätthållande av samhällsviktig verksamhet eller inte. 

 

Kommunstyrelseförvaltning vård och omsorg   

Verksamhet Åtagande Maximal tolerabel 
avbrottstid 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Vård och omsorg (LSS) Boende – LSS 1h (människa) Nej 

Vård och omsorg (LSS) Familjehem – LSS 1h (människa) Nej 

Vård och omsorg (LSS) Korttidsvistelse / 
avlastning 

1h (människa) Nej 

Vård och omsorg (LSS) Personlig assistans 1h (människa) Nej 

Vård och omsorg (IFO) Familjehem – IFO 1h (människa) Nej 

Vård och omsorg (IFO) Boendestöd 8h (människa) Nej 
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Vård och omsorg (IFO) Personlig assistans 1h (människa) Nej 

Vård och omsorg (IFO) POSOM 3h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Vård och omsorg (IFO) Vissa myndighetsbeslut 
barn och unga (LVU, SoL, 
LSS) 

8h (människa) Nej 

Vård och omsorg (IFO) Våld i nära relationer 8h (människa) Nej 

Vård och omsorg (IFO) Boendestöd 1h (människa) Nej 

Vård och omsorg (IFO) Särskilt boende äldre 1h (människa) Ja 

Vård och omsorg (IFO) Korttidsboende 1h (människa) Ja 

Vård och omsorg (IFO) Trygghetslarm 4h (människa) Nej 

Vård och omsorg (IFO) Hemtjänst 8h (människa) Ja 

Vård och omsorg (IFO) Hemsjukvård 4h (människa) Ja 

Vård och omsorg (IFO) Sjuksköterskors beslut om 
delegation 

1h (människa) Nej 

  

Sektor ledning och sektor 
samhällsbyggnad 

   

Verksamhet Åtagande Maximal tolerabel 
avbrottstid 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Sektor ledning Krisledning 1h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Sektor ledning Kommunikationsenheten 1h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Sektor samhällsbyggnad Skolskjutsar 12h (funktionalitet) Nej 

 

Sektor barn och utbildning    

Verksamhet Åtagande Maximal tolerabel 
avbrottstid 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Utbildning Förskola 1h (människa) Ja5 

Utbildning Familjedaghem 1h (människa) Nej 

Utbildning Fritidshem 1h (människa) Ja1 

Utbildning Skola F-3 1h (människa) Nej 

Utbildning Skola 4-6  1h (människa) Nej 

Utbildning Särskola 1h (människa) Nej 

Kostverksamhet Kost till förskola 3h (människa) Nej 

Kostverksamhet Kost äldreomsorg 24h (människa) Nej 

 

VänerEnergi    

Verksamhet Åtagande Maximal tolerabel 
avbrottstid 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Elnät Distribuera el 1h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Elnät Felavhjälpande underhåll 1h (människa, Ja 

                                                           
5 Samhällsviktigt vid en extraordinär händelse. Kommunen ska kunna driva förskoleverksamhet dygnet runt för 
de barn vars vårdnadshavare måste arbeta för att hantera händelsen. 
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VänerEnergi    

funktionalitet) 

Fjärrvärme Producera fjärrvärme 6h (människa, 
funktionalitet)  

Ja 

Fjärrvärme Distribuera fjärrvärme 2h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Telekom Tillhandahålla fast 
telefoni 

1h (samtliga) Ja 

Telekom Tillhandahålla mobil 
telefoni 

1h (samtliga) Ja 

 

 

Verksamhet Åtagande Tillgänglighetskrav Samhällsviktig 
verksamhet 

Tekniska förvaltningen, VA Producera tjänligt 
dricksvatten 

4h6 (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Tekniska förvaltningen, VA Leverera tjänligt 
dricksvatten i ledningsnät 

1h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Tekniska förvaltningen, VA Rena spillvatten från 
avloppsnät i reningsverk 

3h (miljö) Ja 

Tekniska förvaltningen, VA Avledning av spillvatten i 
ledningsnät 

2h (egendom, 
funktionalitet) 

 

Tekniska förvaltningen, VA Avledning av dagvatten i 
ledningsnätet 

2h (egendom, 
funktionalitet) 

Ja 

Tekniska förvaltningen, 
gata 

Snöröjning 8h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Tekniska förvaltningen, 
gata 

Gatubelysning  2h (människa, 
funktionalitet) 

Nej 

Tekniska förvaltningen, 
gata 

Underhåll gator 1h (människa, 
egendom, 
funktionalitet) 

Nej 

Tekniska förvaltningen, 
kart- och mätverksamhet 

Tillhandahålla GIS-
kompetens vid 
krishantering 

1h (människa, 
funktionalitet) 

Ja 

Tekniska förvaltningen, 
fastighet 

Elleverans till fastigheter 6h (människa) Nej 

Tekniska förvaltningen, 
fastighet 

Fjärrvärme till fastigheter 6h (människa) Nej  

Tekniska förvaltningen, 
fastighet 

Drift och skötsel 1h (miljö, egendom) Nej 

Tekniska förvaltningen, 
fastighet 

Administration & 
felanmälan 

1h (miljö, egendom) Nej 

 

                                                           
6 Vattentornens lagrade vatten förväntas alltid kunna räcka i ca tre timmar. Då distributionen getts ett 
tillgänglighetskrav på en timma följer att tillgänglighetskravet på produktionen blir 4 timmar. 
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Verksamhet Åtagande Tillgänglighetskrav Samhällsviktig 
verksamhet 

Miljö och bygg Kontroll av livsmedel 1h (människa) Ja 

Miljö och bygg Tillsyn av enskilda 
vattentäkter 

8h (människa) Nej 

Miljö och bygg Tillsyn av enskilda avlopp 8h (människa) Nej 

Miljö och bygg Tillsyn av kommunala 
avlopp 

8h (människa) Ja 
 

Miljö och bygg Tillsyn av 
kemikaliehantering 

1h (människa) Ja 

Miljö och bygg Tillsyn avfallshantering 8h (människa) Nej 

Miljö och bygg Tillsyn enligt PBL 8h (människa) Nej 

Miljö och bygg Tillsyn jordbruk 8h (människa) Nej 

Miljö och bygg Mätning av 
bakgrundsstrålning 

1h (människa) Ja 

Miljö och bygg Kontroll av badvatten 8h (människa) Nej 

Miljö och bygg Informationsgivning vid 
inträffad händelse 

1h (människa) Ja 

 

Verksamhet Åtagande Tillgänglighetskrav Samhällsviktig 
verksamhet 

IT Grundfunktionalitet 4h (funktionalitet) Ja 

IT Drift av 
verksamhetssystem 

2h (människa, 
funktionalitet) 

Nej 

IT IT-support 8h (människa, 
egendom, 
funktionalitet) 

Nej 

 

3.1 Övergripande kommentarer om kartläggningen av åtaganden 

Inledningsvis är det viktigt att framhålla att den verksamhet som här lyfts fram är den som vid 

störningar redan på kort sikt ger upphov till oacceptabla konsekvenser. Givetvis finns mycket 

kommunal verksamhet som, om den inte upprätthålls under längre perioder, även det skulle ge 

upphov till oacceptabla konsekvenser. Exempelvis skola, biblioteksverksamhet och annan 

verksamhet som är kritiska för fortlevnaden av det demokratiska samhället.  

Att ett åtagande har ett kort tillgänglighetskrav innebär inte att det per automatik utgör 

samhällsviktig verksamhet. Avbrott i vissa åtaganden kan exempelvis få allvarliga konsekvenser för 

enskildas liv och hälsa utan att avbrottet riskerar leda till en kris i samhället eller att verksamheten är 

nödvändig för att hantera en redan uppstådd kris. All verksamhet som bedömts vara samhällsviktig 

har korta tillgänglighetskrav (en till några timmar). 

Samhällsviktig verksamhet behöver alltid upprätthålla en viss funktionalitet. Vilka verksamheter som 

är särskilt prioriterade och alltid ska kunna upprätthålla viss funktionalitet bör vara tydligt beskrivet i 

respektive verksamhets kris-/beredskapsplan. 

Åtaganden med korta tillgänglighetskrav kan i vissa fall prioriteras ned vid en allvarlig störning i 

samhället. Det handlar då om att göra planerade avbrott. Exempelvis kan några dagars avbrott i 
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skolverksamhet för F-3/F-6 i värsta fall accepteras om det inte kan undvikas. Däremot kan ett 

oplanerat avbrott i tillsyn av barn i unga åldrar inte accepteras mer än under korta perioder. Därför 

är tillgänglighetskravet kort för det åtagandet.  

3.2 Samhällsviktig verksamhet i Töreboda kommun 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns samhällsviktig verksamhet inom följande 

sektorer: energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, 

information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, offentlig förvaltning, 

skydd och säkerhet, socialförsäkringar samt transporter. Sådan verksamhet kan utföras på lokal, 

regional och/eller nationell nivå. Den kan utföras i offentlig, privat eller civilsamhällets regi.  

Kommunal samhällsviktig verksamhet i Töreboda kommun har identifierats inom sektorerna 

energiförsörjning, hälso- och sjukvård samt omsorg, kommunalteknisk försörjning samt offentlig 

förvaltning.  Det finns också exempel på kommunal verksamhet som stödjer samhällsviktig 

verksamhet inom andra sektorer. Det gäller framförallt den kommunaltekniska försörjningen, 

exempelvis dricksvattenförsörjning och fjärrvärmeleverans. 

Samhällsviktig verksamhet som utförs av andra aktörer än kommunen utgörs bland annat av 

räddningstjänsten (del av kommunen via kommunförbund) och ambulansstation. Drivmedels- och 

livsmedelsförsörjning utgör även de samhällsviktig verksamhet men ett bortfall av dessa 

verksamheter som drabbar endast Töreboda kommun förväntas inte innebära så stora störningar att 

verksamheterna är samhällsviktiga. Vid regionala eller nationella störning i verksamheterna är de 

däremot samhällsviktiga. Detsamma gäller för finansiella tjänster. Ett enskilt bankkontor är inte 

samhällsviktigt men det är däremot det finansiella systemet i sin helhet.  

4 Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 

verksamhet 
I detta avsnitt beskrivs på ett övergripande plan kommunens förmåga att stå emot störningar i vissa 

resurser kommunen är beroende av för att kunna upprätthålla ett antal åtaganden. 

Såsom det beskrivits i kapitel 2 har ett antal av kommunens åtaganden valts ut för att genomgå 

kontinuitetshantering under 2015. Under innevarande år har följande åtaganden analyserats: särskilt 

boende, kommunens telefonväxel, grundläggande IT-infrastruktur, kontroll av livsmedel samt tillsyn 

av kemikaliehantering.  I bilaga 1 finns detaljerade beskrivningar av analyserna. Under 

mandatperiodens resterande år förväntas de flesta åtaganden med höga tillgänglighetskrav 

analyseras. Därmed förväntas under slutet av mandatperioden också en övergripande beskrivning 

kunna ges av samtliga kommunens kritiska beroenden. 

Samma arbetssätt har använts i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Totalt har 15 åtaganden 

analyserats. Kommunal verksamhet bedrivs ofta på liknande sätt oavsett kommun. Det innebär att 

övergripande slutsatser från arbetet i en MTG-kommun ofta är tillämpligt på en annan MTG-

kommun.7 Därför kan ett antal generella slutsatser dras kring förmågan att hantera störningar i 

viktiga resurser utifrån de analyserade åtagandena i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

                                                           
7 Samarbetet mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång kallas ofta MTG-samarbetet.  
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När åtagandena kartlagts har totalt 350 resurser identifierats. Dessa har sedan grupperats i tolv olika 

kategorier för att möjliggöra en fördjupad analys.8 Några av kategorierna är särskilt viktiga att 

granska närmare. Detta utifrån att de antingen är särskilt kritiska för att åtagandet ska kunna 

upprätthållas eller för att resurser inom just denna kategori bedöms ha sämre reservlösningar på 

plats. Nedan redogörs för vad som framkommit inom kategorierna personal, verksamhetslokaler, 

kommunalteknisk försörjning, IT-system och nätverk samt telefoni.  

4.1 Personal  

Personalen utgör oftast den viktigaste resursen för att åtaganden ska kunna upprätthållas. Viss 

verksamhet av teknisk karaktär kan under normala förhållanden rulla på även utan personal. 

Personalberoendet gäller generellt sett både under normala förhållanden som under störningar av 

olika slag. Under störningar blir personalberoendet ofta än större.  

Verksamheterna upplever generellt sett att de har goda förutsättningar att hantera störningar hos 

den ordinarie personalresursen, i varje fall om störningen inte innebär att hela personalstyrkan blir 

otillgänglig. Vidare bedöms att det inte finns alltför många nyckelpersoner med unik kompetens som 

skulle vara särskilt svåra att ersätta (det finns undantag, främst inom IT-avdelningen där viss 

kompetens finns hos en eller ett fåtal personer). Erfarenheter från inträffade händelser har samtidigt 

visat just på beroende av vissa nyckelpersoner, personal med lång erfarenhet och djup kompetens, 

för att effektivt kunna hantera störningar. 

Det reservalternativ som ofta framhålls till ordinarie personal är omfördelningar av personal inom 

kommunen. På kort sikt får mindre viktiga verksamheter nedprioriteras för att kunna upprätthålla 

kontinuitet i den verksamhet som är viktigast för att skydda människors liv och hälsa, miljön, 

egendom och/eller samhällets funktionalitet.  

Vissa åtaganden som analyserats är beroende av personal med särskild delegation, exempelvis 

kontroll- och tillsynspersonal inom Miljö- och byggförvaltningen. Endast ett fåtal sådan personal finns 

att tillgå. Reservalternativet i det fallet har varit att miljöcheferna inom skaraborgsområdet ingått 

samarbetsavtal som gör det enkelt att låna personal av varandra. Liknande samarbeten skulle kunna 

övervägas även på andra områden. 

Det är också viktigt att uppmärksamma att störningar i andra resurser ofta kan innebära att 

personalbehovet ökar jämfört med att bedriva verksamhet under normala förhållanden. Exempelvis 

när ett särskilt boende är utan elförsörjning eller när kommunalteknisk försörjning inte har tillgång 

till sina verksamhetssystem. Rondering, personlig tillsyn av processer och liknande personalintensiva 

aktiviteter blir då nödvändiga.  

Ett generellt åtgärdsområde är att i högre utsträckning arbeta med kompetensöverföring i 

förebyggande syfte. Genom att flera i personalstyrkan får kompetens minskar beroendet av 

nyckelpersoner. Kompetensöverföringen bör också inkludera tydlig dokumentation. 

                                                           
8 Kategorierna som används är: externa aktörer, fordon, förbrukningsmaterial, informationstillgångar, IT, 
kommunalteknisk infrastruktur, lokal, myndighet, personal, telefoni, tjänsteleverantör och övrigt. I den sista 
kategorin ingår bland annat verksamhetsspecifika resurser som medicintekniska hjälpmedel, pumpar i 
vattenverk med mera.  
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4.2 Verksamhetslokaler 

Generellt sett bedöms förmågan vara god att hantera bortfall av verksamhetslokaler. I många fall är 

lokalerna inte de enda i sitt slag i kommunen utan det bedöms finnas möjlighet att flytta verksamhet 

vid behov. Exempelvis finns det flera större tillagningskök, det finns flera särskilda boenden med 

mera. Flytt av verksamhet under inte alltför akuta förhållanden bedöms därför vara möjlig att 

hantera i många fall.  

Förmågan att vid behov snabbt kunna evakuera boenden med sårbara brukare (äldre och personer 

med funktionshinder) har dock varit svår att bedöma och ett fördjupat arbete inom det området bör 

genomföras. Det kan också förväntas vara så att alla brukare inte kan få plats på andra boenden i den 

egna kommunen. En diskussion mellan MTG-kommunerna kring möjlighet att ta emot brukare från 

varandra vid behov skulle kunna vara ett sätt att minska sårbarheten i förhållande till 

verksamhetslokaler, men också i förhållande till störningar i andra resurser som resulterar i 

svårigheter att upprätthålla åtagandet. 

I vissa fall är verksamhetslokaler svåra eller omöjliga att på kort sikt ersätta. Om en sådan lokal blir 

otillgänglig uppstår problem att upprätthålla åtaganden. Det gäller lokaler med vissa unika 

funktioner, såsom exempelvis vatten- eller fjärrvärmeverk. Av kostnadsskäl är det inte rimligt att 

inrätta reservalternativ till dessa. Att skydda befintliga anläggningar blir därför särskilt viktigt. Det är 

också nödvändigt att arbeta med att hitta reservlösningar för hur bortfall av denna typ av 

verksamhetslokaler ska hanteras. Exempelvis hur kommunens nödvattenförsörjning ska se ut om 

fjärrvärmeproduktionen slås ut, något som skulle påverka en stor del av kommunens invånare.  

4.3 Kommunalteknisk försörjning 

Alla analyserade åtagande har större eller mindre beroenden till el, vatten, avlopp och värme. 

Störningar i elförsörjningen bedöms ofta kunna hanteras rätt väl.9 Det bygger på att verksamheterna 

antingen har egna reservkraftverk installerade eller att det finns möjlighet att koppla in något av 

kommunens mobila reservkraftverk. Det finns dock behov av regelbundna test av reservkraften samt 

medvetandegöra verksamheterna om att reservkraften, vid stora störningar i elförsörjningen, 

kommer behöva flyttas runt mellan olika kommunala verksamheter. Särskilda rutiner bör också 

upprättas för hantering av elbortfall i syfte att minska risker för störningar i verksamheten när den är 

utan el. 

Dricksvattenförsörjningen är det område där störst osäkerhet finns hos verksamheterna kring vilka 

resurser som finns att tillgå från central nivå i kommunen. En tydlig åtgärd som bör vidtas är att ta 

fram en nödvattenplan för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Det bör göras tillsammans med 

verksamheter som är särskilt beroende av vatten. Verksamheter bör också göra en egen planering för 

hur de hanterar bortfall av dricksvatten, något som är särskilt nödvändigt exempelvis inom 

hemtjänsten. 

Beroenden till värme har varit något svårare att få tydliga resultat kring. Det står klart att 

egendomsskador kan uppstå i fastigheter vid avbrott i exempelvis fjärrvärme. Det bedöms dock ta 

upp emot ett dygn innan större skador uppstår. Beroende på hustyp kan dock temperaturen sjunka 

rätt fort vid avbrott i värmeförsörjning vid låga utomhustemperaturer. I sådana lägen kan det finnas 

                                                           
9 När vissa verksamheter under mandatperioden 2010-2014 arbetade med det så kallade ”beroendehjulet” 
bedömdes dock att förmågan att hantera störningar i elförsörjningen var begränsad.  
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behov av att kunna inkvartera särskilt känsliga kommuninvånare som bor i eget boende i 

verksamheter som har tillgång till värme. Det blir givetvis också nödvändigt att tillse värmetillförsel i 

vissa av vård och omsorgens lokaler. 

4.4 IT-system och nätverk 

Verksamheternas bedömningar i de flesta fall är att störningar i IT-system inte får alltför allvarliga 

konsekvenser på förmågan att upprätthålla åtaganden utan att tillgänglighetskrav överskrids. 

Bedömningen att störningar ofta kan hanteras relativt väl är gjord med hänsyn till de målområden 

som finns för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Rena effektivitetsförluster i kommunal 

verksamhet till följd av exempelvis utslaget mailsystem har inte räknats med i analysen. 

När bedömningen gjorts att störningar i IT-system inte får alltför stora konsekvenser på förmågan att 

upprätthålla åtaganden bygger det på att alternativa rutiner är väl kända i verksamheten, att de hålls 

uppdaterade och att de faktiskt används vid störningar. Någon kontroll av detta har inte gjorts.  

Kartläggningen av åtaganden visar dock att avbrott i vissa IT-system, som Procapita inom 

hemsjukvård och boendestöd samt Bygg- och miljöreda hos Miljö- och byggnadsförvaltningen, 

bedöms kunna leda till relativt stora problem att upprätthålla åtaganden. Avbrott i styr- och 

övervakningssystem kan i vissa fall också leda till problem att upprätthålla kommunalteknisk 

försörjning.  

Manuella rutiner lyfts ofta fram som alternativ om verksamhetssystem ligger nere. Dels används det i 

form av förebyggande åtgärder, exempelvis genom att skriva ut besökslistor för hemtjänsten för att 

kunna använda om information i IT-system inte finns tillgängligt. Dels används manuella rutiner det 

när en störning har inträffat, exempelvis genom att sätta in rondering vid störningar i 

kommunalteknisk försörjnings styr- och övervakningssystem eller vid störningar i trygghetslarm.  

Hur pass väl långa störningar kan hanteras har inte bedömts. Det uppstår i sådana situationer 

särskilda utmaningar. I exemplen som lyfts fram i stycket ovan uppstår behov av fler personal, och 

under hur lång tid en sådan situation kan hanteras har inte bedömts. 

Inom arbetet med riskhantering har det från flera verksamheter lyfts fram att en utökad 

tillgänglighet hos MTG IT:s support/stöd vore lämpligt. Samma förslag har även lyfts fram i 

utvärderingar av inträffade händelser. 

4.5 Telefoni 

Inom alla åtaganden som analyserats har telefoni framträtt som en viktig extern resurs. Detta både 

utifrån telefonins roll i det löpande arbetet men också som kommunikationsmetod att använda när 

man drabbas av störningar i en resurs och är beroende av att kunna kommunicera effektivt för att 

hantera störningen. I vissa fall används också telefoninät och telefoner för verksamhetskritiska 

processer, bland annat systemet Intraphone inom hemtjänsten.  

De alternativ till telefoni som lyfts fram utgörs ofta av datorbaserade lösningar som chatt och röst- 

eller videosamtal. Förmåga att hantera störningar i telefonin hänger på om verksamhetens 

reservalternativ är tillgängliga eller inte samt om motparten kan nås via alternativen.  

Kommunen har också tillgång till Rakel, ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och 

ledning. Det fungerar oberoende av det mobila och fasta telefonnätet. Kommunen har två stycken 
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Rakelenheter. De är tänkta att använda för att kunna upprätthålla kontakt med de aktörer 

kommunen har behov av att kunna kommunicera med vid samhällsstörningar. Den ersätter i de allra 

flesta fallen alltså inte verksamheternas behov av fungerande kommunikationslösning. 
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5 Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens 

geografiska område 
2011 års risk- och sårbarhetsanalys innebar att ett omfattande arbete gjordes med att identifiera 

risker, bedöma deras sannolikhet och möjliga konsekvenser samt vilken påverkan riskerna skulle 

kunna få på kommunala verksamheters förmåga att upprätthålla sina åtaganden. De bedömningar 

som då gjordes står sig i allt väsentligt även för innevarande mandatperiod. 

Identifierade risker, vilka skyddsvärden som påverkas samt riskens sannolikhet och konsekvens 

redovisas i tabellen nedan. 10  En förklaring av skyddsvärdena samt sannolikhets- och 

konsekvensklasser (1-5) återfinns i bilaga 2. 

 Risk Skyddsvärde Sannolikhet Konsekvens 

Smitta – människor P, I, F 4 2 

Smitta – djurbestånd P, I, F 4 3 

Pandemi P, I, F 2 3 

Matförgiftning P, I, F 3 3 

Avbrott i elförsörjningen P, I, F 5 2 

Avbrott i vattenförsörjningen - lokalt P, I, F 4 2 

Avbrott i vattenförsörjningen – hela 
systemet 

P, I, F, M 2 4 

Avbrott i värmeförsörjningen - vinter P, I, F, M 4 4 

Avbrott IT pga angrepp I, F, 2 5 

IT – intrång P, I, F 3 5 

Missbruk av förtroendeställning P, I, F 2 4 

Utsläpp efter trafikolycka P, I, F 2 4 

Hotfulla besökare/brukare P, F 5 3 

Naturkatastrof P, I, F, M 3 2 

Mögel i hus med verksamhet P, I, F, M 3 4 

Trafikolycka med skolbuss P, I, F 3 5 

Trafikolycka under skolresa P, I, F 3 5 

Trafikolycka med enskild familj P, I, F, M 4 5 

                                                           
10 Personal, information, förtroende och materiel. 
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 Risk Skyddsvärde Sannolikhet Konsekvens 

Trafikolycka där brukare drabbas P, I, F 3 4 

Pedofili i verksamheten P, I, F 3 5 

Brandtillbud P, I, M 5 1 

Brand pågående verksamhet P, I, M 2 5 

Skadegörelse på kommunala byggnader I, M 4 2 

Brand utan verksamhet P, I, M 2 5 

Barn/elever försvinner P, I, F 4 2 

Droganvändning i skolverksamheten P, I, F, M 5 1 

Hot mot personal P 5 2 

Våld mot personal P, I 3 4 

Självmord – anställd personal P, I, F 2 3 

Självmord – elev P, I, F 1 5 

Vansinnesdåd – elev P, I, F 3 5 

Vansinnesdåd – vuxen P, I, F 2 5 

Barn/elever skadas i verksamheten P, I, F 4 2 

Mobbning P, I, F 4 2 

Strejk P, I 3 3 

Sexuella övergrepp P, I, F 3 5 

Dödsfall – elev/elever P, I, F 3 5 

Dödsfall – anställd/anställda P, I, F 2 5 

Kemisk olycka på skola P, I, F, M 2 4 

Påverkade vuxna på skola (ej personal) P, I 3 3 

Byggnadskollaps (t.ex. takras pga snö) P, I, F, M 3 4 

Förorenat dricksvatten P, I, F 3 3 

Oljeutsläpp – Kust I 2 4 
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 Risk Skyddsvärde Sannolikhet Konsekvens 

Oljeutsläpp – Trafikolycka I 2 4 

Mindre utsläpp till luft, vatten, mark P, I, F, M 5 2 

Stora utsläpp till luft, vatten, mark P, I, F, M 2 4 

Radioaktivt utsläpp P, I, F, M 1 5 

Luftföroreningar P, I, F, M 3 2 

Flyghaveri med nedslagsplats i kommunen P, I, M 2 4 

Översvämning – Vänern P, I, F, M 2 4 

Förorening i vattentäkt P, I, F 2 3 

Otillräcklig hygienisk barriär - vattenverk P, I, F, M 2 4 

Ledningsbrott på huvudvattenledning P, I, F, M 3 3 

Brand – teknisk installation P, I, M 2 4 

Avsiktlig förorening – sabotage P, I, M 2 4 

Långvarig torka I, M 2 3 

Personalbrist pga frånvaro – sjukdom P, I, F 3 3 

Etnisk motsättning inom kommunen P, I, F 2 3 

Upplopp på skola P, I, F 2 3 

Tågolycka – passagerartrafik P, I, F 2 4 

Tågolycka – farligt gods P, I, F 2 4 

Skogsbrand P, I, M 2 3 

Insektsinvasion P, I, F, M 4 2 

Obehörigt intrång, inbrott P, I, F, M 2 3 

Oväder P, I, F, M 4 4 

Vägras, underminerade vägar P, M 2 2 

 

Resultatet av IT/webbgruppens riskhanteringsprocess redovisades separat i risk- och 

sårbarhetsanalysen år 2011 varför det görs även i denna risk- och sårbarhetsanalys.  
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Risk Skyddsvärde Sannolikhet Konsekvens 

Strömavbrott, kort period: < 60min  P, I, F 5 1 

Strömavbrott, lång period: > 60 min P, I, F, M 3 3 

Medvetet strömbortfall: > 4 tim P, I, F, M 2 3 

Missöden vid servicearbete P, I, F, M 6 2 

Överbelastat IT-nätverk P, I, F, M 3 4 

Brand i server P, I, F, M 2 4 

Dataintrång; Internt P, I, F 5 3 

Dataintrång; Externt P, I, F 6 3 

Bemanningsproblem; 
för få personer, sjukdom 

P, I, F 6 4 

Otydliga kommunikationsvägar med IT-
avdelningen 

P, I 5 2 

Bristande kommunikation med andra 
system, brandväggsproblem 

P, I, F 5 3 

Bristande dokumentation på rutiner, system 
och åtgärder 

P, I, F 4 3 

Bristande kommunikation med IT, varandra 
och leverantörer 

P, I, F 5 3 

Hårdvarufel t.ex. kabelbrott pga. åverkan, 
väder eller vind 

P, I, F, M 5 4 

Otydlig ansvarsfördelning inom 
organisationen vid incidenter 

P, I, F 6 4 

Bristande kunskap/felaktig användning P, I, F, M 6 3 

 

De tio risker med störst riskvärde (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens) av de som 

analyserats är: avbrott i värmeförsörjningen under vintertid, oväder, IT-intrång, hotfulla 

besökare/brukare i kommunal verksamhet, vansinnesdåd, trafikolycka med skolbuss, pedofili i 

kommunal verksamhet, sexuella övergrepp, dödsfall hos elev/elever samt smitta i djurbestånd. 

Vissa av riskerna som valdes också ut för djupare analys. Syftet med den var att bedömda hur 

kommunens förmåga att upprätthålla olika former av verksamhet skulle kunna påverkas. Riskerna 

som valdes ut var: hot mot person/mellan personer, våld mot person/personer, brand i pågående 

verksamhet, brand utan pågående verksamhet, allvarlig olycka med flera drabbade, extrema 

väderförhållanden, smitta i form av exempelvis pandemi eller livsmedelssmitta, kemisk 

olycka/utsläpp samt avbrott i kommunalteknisk infrastruktur. De risker som bedömdes kunna få 

störst påverkan på förmågan att upprätthålla verksamhet var våld mot person, brand i lokaler med 

pågående eller utan verksamhet, smitta samt avbrott i kommunalteknisk infrastruktur. 
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6 Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 

inom kommunen och dess geografiska område 
Arbete med att kartlägga detta område ska ske under hösten 2015 och rapporteras till Länsstyrelsen 

Västra Götaland under februari 2016. Beskrivning av arbetssättet finns i avsnitt två.  
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7 Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 

resultat samt övergripande kommentarer 
 

7.1 Övergripande kommentarer 

Risk- och sårbarhetsanalysen för innevarande mandatperiod ska ses som en fördjupning av den 

analys som gjordes 2011. Då beskrevs på ett övergripande plan vilka risker som identifierats och hur 

vissa av dessa förväntades påverka verksamheternas förmåga att upprätthålla olika delar av sin 

verksamhet. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser under innevarande mandatperiod innebär en 

fördjupning i meningen att fokus både vad gäller analys och genomförande främst ligger på 

verksamhetsnivå. Verksamhetsspecifika riskregister har upprättats och kontinuitetshantering har 

utförts för vissa relativt avgränsade åtaganden.  

För varje år under mandatperiodens gång kommer analysen samtidigt att bli bredare på en 

kommunövergripande nivå i och med att fler åtaganden genomgår kontinuitetshantering. Det 

innebär också att när risk- och sårbarhetsanalysen för år 2019 ska skrivas kommer det att finnas ett 

fylligt analysunderlag att utgå från. 

7.2 Behov av åtgärder 

Åtgärdsförslag har identifierats både inom risk- och kontinuitetshanteringen. Förslagen identifierade 

i riskhanteringen omhändertas av de verksamheter som identifierat risken och tillhörande 

åtgärdsförslag. På ett generellt plan kan det dock konstateras att antalet föreslagna åtgärder inte är 

särskilt stort i relation till identifierade risker. Under det fortsatta arbetet med riskhantering under 

mandatperioden bör riskbehandling vara prioriterat. 

Arbetet med kontinuitetshantering har också det visat på behovet av att vidta ett antal olika 

åtgärder. Framförallt handlar det om att stärka förmågan att hantera störningar i de resurser där 

dagens reservlösningar inte är tillräckligt bra. Denna typ av åtgärder redovisas i bilaga 1. 

Att upprätta kontinuitetsplaner för särskilt kritiska resurser är också ett lämpligt sätt att stärka 

förmågan att hantera störningar. Sådana planer beskriver på ett enkelt sätt hur verksamheten ska 

hantera bortfall av en viss resurs, exempelvis bortfall av el eller ett viktigt IT-system. En mall för hur 

sådana planer kan utformas har tagits fram och använts för ett par av de åtaganden som analyserats. 

Under det fortsatta arbetet med kontinuitetshantering under åren 2016-2018 bör större fokus läggas 

på att ta fram kontinuitetsplaner. Det innebär visst merarbete från deltagande verksamheter men 

förväntas leda till att större nytta fås ut av genomfört arbete.  

Det har under genomförandet av risk- och sårbarhetsanalysen också framträtt behov av ett antal 

åtgärder på kommunövergripande nivå. Det gäller nödvattenförsörjning, klimatanpassning samt 

informationssäkerhet (se mer om det nedan).  

Därtill kommer arbetet med krisberedskap som inleds under hösten 2015 med all sannolikhet även 

det påvisa behov av åtgärder. Dessa rapporteras i samband med rapporteringen av kommunens 

krisberedskapsförmåga under början av år 2016. 
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7.2.1 Nödvattenförsörjning 

I framförallt åtaganden inom vård- och omsorgsområdet har det konstaterats ett kritiskt beroende 

till dricksvatten. Under ett antal timmar förväntar sig verksamheterna kunna klara sig själva men 

därefter ser man ofta behov av extern hjälp. Det finns en osäkerhet kring en rad olika frågor kring 

kommunens nödvattensplanering, bland annat vad gäller inom hur lång tid den kan sättas igång, hur 

vattnet kommer att levereras och i vilken omfattning. 

Det vore därför lämpligt att uppdatera kommunens planering för hur en större störning i 

dricksvattenförsörjningen. Frågor som hur många som ska kunna försörjas, vilka som ska prioriteras, 

vilka kvantiteter vatten som ska kunna levereras samt hur ska logistiken kring hanteringen se ut bör 

hanteras i en sådan planering.  

7.2.2 Analys av kommunens sårbarhet för klimatförändringar 

Klimatförändringarna kommer sannolikt innebära påverkan på förmågan att upprätthålla kommunal 

verksamhet liksom på kommunens riskbild. Sammantaget finns ett stort behov av att analysera vilken 

påverkan klimatförändringarna förväntas få. Det är särskilt viktigt inom vissa områden, exempelvis 

kommunalteknisk infrastruktur, plan- och byggområdet samt vård- och omsorgsverksamhet.  Ett 

sådant analysarbete bör därför påbörjas med deltagande från personal inom aktuell verksamhet. 

Det bör bland annat inkludera en inventering av relevanta verksamheters sårbarhet för förändrade 

klimatförhållanden. Hur påverkar exempelvis värmeböljor, ökade översvämningsrisker, eventuella 

förändringar i markstabilitet med mera kommunens förmåga att upprätthålla sina åtaganden 

gentemot invånarna? Vilka nya risker kan uppstå och vilka befintliga risker kan förvärras? Även 

positiva effekter av klimatförändringarna kan uppmärksammas i ett sådant arbete. 

7.2.3 Informationssäkerhet 

Att inte ha tillgång till korrekt information när den behövs kan både orsaka en samhällsstörning och 

försvåra hanteringen av en sådan störning. Exempelvis skulle fel i styr- och övervakningssystem inom 

området kommunalteknisk infrastruktur kunna leda till samhällsstörningar i form av bortfall av 

dricksvatten, avloppsrening eller fjärrvärme. Tillgång till geografiska informationssystem kan i sin tur 

vara nödvändigt för att hantera samhällsstörningar, exempelvis en översvämning. Bortfall av andra 

IT-system kan också innebära risk för skador på människors liv och hälsa redan vid korta avbrott, 

såsom trygghetslarm. 

Under arbetet med att genomföra risk- och sårbarhetsanalysen samt via erfarenheter från inträffade 

händelser har det framträtt ett behov av mer systematiskt arbete inom 

informationssäkerhetsområdet. Under hösten 2015 deltar Töreboda kommun i ett projekt 

tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg. En gapanalys kommer genomföras där dagens 

situation jämförs med hur frågorna bör hanteras enligt ISO-standarderna på området. Det kommer 

bli ett bra avstamp inför fortsatt arbete på området. På sikt bör målsättningen vara att ett 

ledningssystem för informationssäkerhet tas fram och implementeras i kommunen. Det bör bland 

annat innehålla processer för informationsklassificering, riskanalyser och kontinuitetsplanering. Det 

bör också tas fram tydliga riktlinjer för användare, det vill säga för den personal som använder 

kommunens IT-system och utrustning.  
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Inom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen samt vid utvärdering av inträffade händelser har flera 

verksamheter lyft fram att en utökad tillgänglighet hos MTG IT:s support vore lämpligt. Möjlighet till 

utökad tillgänglighet under dagtid samt någon form av jourberedskap bör därför utredas. 

 

  



31 
 

 

Begreppsförklaringar 
 

Kontinuitetshantering: Metod som söker säkerställa att kommunens mest kritiska verksamhet kan 

upprätthållas även under olika former av störningar.  

Krishantering: Åtgärder som vidtas för att förhindra att kriser uppstår, att kriser hanteras på ett sätt 

som minimerar deras konsekvenser samt att lärande samt att lärande sker efter en inträffad kris.  

Målområden: De värden risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att skydda. Områdena är: människors 

liv och hälsa, miljö, egendom samt samhällets funktionalitet.   

Resurser: Sådant verksamheter är beroende av för att kunna upprätthålla åtaganden. Interna 

resurser finns i den egna verksamheten, externa resurser finns utanför den egna verksamheten.  

Riskhantering: Identifiering av risker som hotar något av målområdena. Inkluderar bedömning av 

riskens sannolikhet och konsekvens, om risken kan accepteras i sin nuvarande form eller om 

riskbehandlande åtgärder krävs samt att ta fram och genomföra eventuella riskbehandlande 

åtgärder.  

Samhällsstörning: De företeelser och händelser som hotar eller ger skadeverkningar på det som ska 

skyddas i samhället. 

Samhällsviktig verksamhet: Verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 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 och/eller att 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. Kan vara både offentlig och privat verksamhet.  

Skyddsvärden: Användes i 2011 års riskhanteringsprocess för att beskriva vilka värden som 

påverkades av de olika risker som identifierades. Skyddsvärdena är personal, information, förtroende 

och materiel.  

Tillgänglighetskrav: Tillgänglighetskrav är en bedömning av hur lång tid åtagandet kan vara utsatt för 

avbrott innan det riskerar att få oacceptabla konsekvenser för människors liv och hälsa, miljö, 

egendom och/eller samhällets funktionalitet. 

Åtagande: Åtagande är en viss verksamhet/tjänst/produkt som den kommunala verksamheten 

levererar. 
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Bilaga 1 – Analyserade åtaganden år 2015 
I bilagan redovisas resultatet av genomförd kontinuitetshantering för de åtaganden som valts ut för 

analys under 2015. För varje åtagande presenteras en resurskarta, en textbeskrivning av analysen, 

inklusive verksamhetens förmåga att motstå störningar samt de åtgärdsförslag som framkommit.  

Hur nämnda resurskartor samt tabeller med åtgärdsförslag ska läsas förklaras i bilden nedan.  

 

Figur 7 Förklaring resurskartläggningar 

Ett antal åtgärdsförslag har identifierats som lämpliga att genomföra för varje analyserat åtagande. 

De presenteras mycket kortfattat i tabellform enligt nedan.  

 

Figur 8 Förklaring tabell åtgärdsförslag 
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Produktion och distribution av fjärrvärme 

Beskrivning av åtagandet 

Två av VänerEnergis åtaganden gäller att producera och distribuera fjärrvärme till kunder i Töreboda 

kommun. Fjärrvärmen produceras i ett värmeverk placerat inne på företaget Moelvens område. 

Fjärrvärmeproduktionen i Töreboda är uppbyggd kring två pannor, en flis- och en spånpanna, som 

används för den ordinarie driften. Därtill finns en oljepanna som kan användas vid behov. Samtliga 

pannor kan ensamt täcka det behov som finns. Det innebär att fjärrvärmeproduktion kan 

upprätthållas så länge någon av pannorna är i drift. 

Tillgänglighetskravet för leverans av fjärrvärme är satt till två timmar. Det baseras på att ett avbrott 

vid särskilt kalla förhållanden redan på kort tid skulle kunna leda till oacceptabla konsekvenser för 

människors liv och hälsa. Avbrott skulle också leda till egendomsskador men det bedöms ta längre tid 

innan sådana uppstår. 

Tillgänglighetskravet för produktion är satt till sex timmar. Detta genom att ackumulatortanken på 

anläggningen kontinuerligt har tillräckligt mycket upphettat vatten för att försörja systemet under 

fyra timmar. I kombination med tillgänglighetskravet för leverans av fjärrvärme blir 

tillgänglighetskravet för produktionen sex timmar. 

Ggenomförandet av kontinuitetshanteringen delades upp i två delar, en del som behandlade 

produktion av fjärrvärme och en del som behandlade distribution och felavhjälpning. 

Produktionsdelen delades i sin tur in i två separata processer. Den första processen behandlar driften 

av pannorna medan den andra processen följer vattnets väg genom anläggningen. 

 

Figur 9 Resurskartläggning åtagande produktion av fjärrvärme, produktionsprocess 1 
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Figur 10 Resurskartläggning åtagande produktion av fjärrvärme, produktionsprocess 2 

 

Resurskartläggning och förmågebedömning 

Allmänt sett bör det finnas goda förutsättningar att hantera störningar i enskilda resurser. Det bygger 

framförallt på att det finns tre separata pannor som kan fungera och leverera tillräckligt med värme 

på egen hand. Det innebär att störningar hänförliga till endast en eller två pannor inte hindrar 

produktionen. Det innebär exempelvis att det räcker med tillgång till ett av tre bränslen (spån, flis 

eller olja) för att produktionen ska kunna upprätthållas.  

Ett antal resurser har dock få eller bristfälliga reservalternativ. Framförallt är det sårbarheten för 

störningar i elförsörjningen som sticker ut. Utan el kan fjärrvärmeproduktionen inte upprätthållas. 

Det finns ingen förberedd inkoppling för mobil reservkraft. Mot bakgrund av hur samhällsviktig 

värmeförsörjning är bör inkopplingsmöjligheter för reservkraft installeras. 

Styrsystemen är en annan resurs där förmågan att motstå störningar är begränsad. Utan dessa kan 

inte flis- eller spånpannan köras. Däremot bör oljepannan kunna köras manuellt. Det senare behöver 

dock undersökas närmare, testas och sedan dokumenteras i en särskilt rutin. 

Även ackumulatortanken är en potentiellt känslig resurs då den är en av få komponenter som inte 

finns dubblerad. Vidare är det oklart om det går att koppla bort tanken och fortsätta produktion utan 

den om tanken skadas. Samtidigt ska det sägas att allvarliga skador just på ackumulatortanken 

bedömts som synnerligen osannolika. Framförallt mot bakgrund av dess skyddade placering. 

Att ha vatten i fjärrvärmenätet är givetvis nödvändigt för att kunna upprätthålla åtagandet. Om det 

uppstår läckor med förlust av vatten som följd kan det kompenseras antingen genom vatten från 

ackumulatortanken eller genom att ta in stadsvatten i nätet (det senare bör dock om möjligt 

undvikas). 
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En annan viktig resurs är bränsle i form av flis, spån eller olja. Vad gäller flis och spån finns lager som 

täcker produktion för cirka ett dygn. Oljelagret förväntas räcka i cirka två dygn. Det finns ett antal 

olika alternativa leverantörer för samtliga bränslen. Spånpannan kan vid behov också köras med 

briketter eller pellets, något som ytterligare minskar sårbarheten. I och med att olika bränslen kan 

användas är sårbarheten för störningar relativt låg så länge vägarna är farbara och något av 

bränslena kan levereras. 

Även personal behövs för att åtagandet ska kunna upprätthållas. VänerEnergi köper driften av 

fjärrvärmeproduktionen från ett lokalt företag, BITAB. Skulle deras personal inte finnas tillgänglig 

finns ett par personer på VänerEnergi som har tillräcklig kunskap för att kunna sköta produktionen av 

fjärrvärme. Så länge de senare finns tillgängliga bedöms inte förmågan att upprätthålla åtagandet 

påverkas alltför mycket om den ordinarie driftpersonalen inte finns tillgänglig. Vid längre störningar 

kan dock problem uppstå. 

 

Resurskartläggning och förmågebedömning 

Distributionen av fjärrvärme är framförallt beroende av vatten och ett fungerande distributionsnät. 

Det senare kan delas in i tre olika delar: huvudledning, fördelningsledningar och servisledningar. 

Fördelningsledningarna kan ha ett par hundra personer knutna till sig medan servisledningen går till 

enskilda fastigheter.  

Vid läckor/störningar i huvudledningen kommer åtagandet i sin helhet inte att kunna upprätthållas. 

Att laga en större skada beräknas ta åtminstone en arbetsdag. Utförandet sköts av externt 

upphandlade aktörer (främst Skanska och Radiator). Dessa har enligt avtal korta inställelsetider 

Figur 11 Resurskartläggning åtagande distribution av fjärrvärme 
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dygnet runt. VänerEnergi har ett visst eget lager med rör i olika dimensioner. Trots det och att 

reparatörer har kort inställelsetid är det vid störningar i distributionsnätet alltså sannolikt att 

tillgänglighetskravet inte kommer att kunna upprätthållas. 

Vid läckor och skador på distributionsnätet har de så kallade sektioneringsventilerna en central roll. 

Med hjälp av dessa kan delar av nätet sektioneras av vilket bidrar till att minska konsekvensen av den 

inträffade störningen. Ventilerna servas med regelbundenhet. Ventilernas positioner finns 

dokumenterade i IT-systemet Trimble samt i papperskopior. Vid genomförandet av analysen togs ett 

par åtgärdsförslag fram rörande just sektioneringsventilerna. 

Möjliga åtgärder 

Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Styrsystem - Ta fram rutin på hur oljepannan kan köras 
manuellt, utan styrsystem.  

- Testa och öva rutinen. 

Verksamheten 

Larm Se över möjligheten att få automatisk indikation 
på när larmfunktionen inte fungerar. 

Verksamheten 

Driftpersonal Utbilda relevant personal på VänerEnergi för att 
säkerställa att fler kan upprätthålla produktion i 
fjärrvärmeanläggningen. 

Verksamheten 

El Undersök möjligheten att kunna drifta 
oljepanna och pumpar med hjälp av mobil 
reservkraft.  

Verksamheten 

Personal (VänerEnergis 
jour) 

Säkerställ att VänerEnergis jourpersonal har 
tillräckliga kunskaper om 
fjärrvärmeverksamheten, bland annat 
sektioneringsventilernas funktion. Säkerställ 
också att de har tillgång till uppdaterade kartor 
över var ventilerna är placerade.  

Verksamheten 

Trimble Numrera sektioneringsventiler i 
verksamhetssystemet Trimble enligt samma 
procedur som finns i övrig dokumentation kring 
ventilerna. 

Verksamheten 

Ackumulatortank Se över om det går att upprätthålla drift även 
utan ackumulatortanken genom att koppla förbi 
den.  

Verksamheten 

Krisplaner Uppdatera VänerEnergis krisplaner. Verksamheten med 
hjälp av 
säkerhetssamordnare 

  

 
 

  



37 
 

 

Särskilt boende, korttidsboende och demensboende Töreboda 

Beskrivning av åtagande 

Analysen av åtagandena genomfördes vid ett och samma tillfälle för särskilt boende, korttidsboende 

och demensboende. Personal från alla dessa verksamheter medverkade. I många avseenden har 

åtagandena liknande resursberoenden. Det som främst skiljer sig åt är konsekvenserna av bortfall av 

vissa resurser samt hur väl reservalternativen möjliggör upprätthållande av åtagandet. Skillnaderna 

är dock så begränsade att en gemensam redovisning bedöms vara möjlig att göra. 

Särskilt boende bedrivs i Töreboda kommun på Björkängen i centrala Töreboda och Krabbängsgården 

i Moholm, ca 15 kilometer utanför tätorten. Björkängen har 53 lägenheter, varav 21 för personer 

med demenssjukdomar eller annan kognitiv svikt samt 13 lägenheter för korttidsboende. 

Krabbängsgården har 31 lägenheter. 

Demensboendet i kommunen heter Ekebacken och ligger i samma fastighet som Björkängen. Det 

består av 21 mindre lägenheter. 

Alla åtaganden har mycket korta tillgänglighetskrav – endast en timma. Det baseras på att 

verksamheterna vårdar mycket känsliga brukare, bland annat bedrivs palliativ vård inom 

äldreomsorgen.   

Alla tre åtaganden har tre huvudsakliga aktiviteter. Hälso- och sjukvårdsinsatser, personlig 

omvårdnad samt kost. Hälso- och sjukvårdsinsatser är den aktivitet som på kort sikt är viktigast att 

upprätthålla. I den ingår bland annat medicinering, palliativ vård, sondmatning med mera. 

Aktiviteten personlig omvårdnad, som inkluderar hygienrutiner, förflyttningar och liknande, bedöms 

kunna ligga nere något längre. Kostförsörjningen bedöms kunna ligga nere i ca sex timmar innan 

oacceptabla konsekvenser riskerar att uppstå. 
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Figur 12 Resurskartläggning åtagande särskilt boende 

 

 

Figur 13 Resurskartläggning åtagande korttidsboende 

 



39 
 

 

 

Figur 14 Resurskartläggning åtagande demensboende 

Resurskartläggning och förmågebedömning 

Resurskartläggningen och den efterföljande förmågebedömningen visade på ett antal beroenden där 

befintliga reservalternativ ger en nedsatt förmåga att upprätthålla åtagandet utan att överskrida 

tillgänglighetskravet.  

Störningar i resursen el är det som förväntas skapa störst utmaningar. Det finns möjlighet att ansluta 

mobil reservkraft fastigheterna. Krabbängsgården har mobilt aggregat på tomten medan Björkängen 

försörjs med kraftverk som körs ut av VänerEnergi. Enligt avtal ska det kunna vara gjort senast tre 

timmar efter att hyresvärden Riksbyggen ombetts koppla in reservkraft. Under denna period uppstår 

dock en rad konsekvenser. Bland annat slutar brukarnas larm att fungera, något som ställer ökade 

krav på rondering – särskilt viktigt hos känsliga brukare. 

Avbrott i elförsörjningen innebär också att så kallade tryckluftsmadrasser slutar att fungera. Liggsår 

kan uppstå redan efter 15 minuter om känsliga brukare inte förflyttas till en annan madrass. Det 

kommer vara svårt att göra för alla användare inom tillräckligt kort tid i och med att det endast finns 

en batteridriven lyft på Björkängen respektive Krabbängsgården (de vanliga liftarna är eldrivna) samt 

att det är personalintensivt. Därutöver finns behov av att koppla över brukare med syrgas till 

eloberoende syrgastuber. Elavbrott nattetid när personaltillgången är låg skulle av naturliga skäl vara 

särskilt utmanande att hantera. 

Störningar i elförsörjningen får inte likadana konsekvenser för demensboendet. Där är istället en av 

utmaningarna som uppstår att alla elektroniskt låsta dörrar låses upp. Behovet av tillsyn ökar därmed 

markant. Att lokalerna blir mörka bidrar även till ökad oro bland de boende. Ett ökat personalbehov 

uppstår. 
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Vad gäller kommunalteknisk försörjning i övrigt är vatten en viktig resurs. Den gjorda analysen pekar 

på att dricksvattenförsörjningen inte innebär några större sårbarheter givet att kommunens 

nödvattenförsörjning inom ett par timmar kan leverera vatten i tankar. Det bedöms inte finnas behov 

av trycksatt vatten – det är alltså en acceptabel lösning att hämta vatten i kärl av olika slag från en 

vattentank. 

Personal är sannolikt den mest kritiska resursen. Generellt sett bedöms störningar i 

personalförsörjning kunna hanteras relativt väl. Detta genom kommunens vikariepool, 

omfördelningar av personal inom den egna verksamheten och vid behov inom kommunen i övrigt 

samt att som ett sistahandsalternativ låna in personal från andra kommuner. MTG-samarbetet 

framstår då som ett bra alternativ. Att låna in personal är dock inget som sker regelbundet eller har 

övats och innebär att det kommer ta tid att få personal på plats. 

Frågan om förlust av verksamhetslokaler har belysts till viss del. Om ett av kommunens särskilda 

boenden blir otillgängligt bör Krabbängsgården ha möjlighet att under en kortare period kunna ta 

emot cirka 20 ytterligare brukare och Björkängen cirka 40. Hemsjukvård under en tid skulle kunna 

vara ett alternativ för vissa brukare. Tillfällig placering i andra kommuner är ytterligare ett annat 

alternativ. En flytt skulle, åtminstone initialt, innebära krav på ökade personalresurser. 

Evakuering av verksamheter har inte varit del av den gjorda analysen. Att evakuera boende är 

utmanande och att vidta förberedelser för det vore lämpligt. Exempelvis i form av 

planering/checklistor samt att förankra det i verksamheten genom övning. 

I dagsläget sker merparten av verksamhetens dokumentation i pappersform. Denna dokumentation 

ska förvaras i låsta rum, en rutin som kan behöva förankras ytterligare. Det finns inte några kopior av 

dokumentationen vilket ytterligare understryker vikten av att den förvaras säkert. Viss 

dokumentation sker dock digitalt. Sjuksköterskorna dokumenterar i IT-systemet Procapita, något 

även undersköterskorna förväntas gå över till under 2015/16. Verksamheterna bedömer att de kan 

hantera bristande tillgänglighet till systemet relativt väl, denna bedömning baserat på tidigare 

erfarenheter av just sådana situationer. I och med att all dokumentation kommer att ske i systemet 

har dock frågan om tillgänglighet fått ökad relevans. Tillgänglighet till IT-support även utanför 

kontorstid har i sammanhanget också lyfts fram som viktigt att se över. 

För övriga resurser är sårbarheten mindre. Ordinarie kostförsörjning beräknar man kunna klara sig 

utan under en period genom egna förråd av krämer, smörgåsar och liknande. Även 

läkemedelsleveranser bedömer man sig kunna klara sig utan en längre tid, bland annat genom egna 

lager samt kommunens akutläkemedelsförråd.  

Möjliga åtgärder 

Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Dricksvatten Införskaffa plastdunkar med tappkran. Verksamheten 

El Ta fram tydliga och enkla rutiner för hur 
störningar i elförsörjningen ska hanteras. 

Verksamheten 

Hjälpmedel Utse särskilt ansvarig personal med uppdrag att 
tillse att reservlyften alltid är laddad. 

Verksamheten 

Rutiner Undersök vilka rutiner som behöver finnas i 
pappersform. Säkerställ att dessa alltid finns 
tillgängliga i pappersform.  

Verksamheten 
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Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Personlig 
dokumentation 
(pappersform) 

Säkerställ att rummet där dokumentationen 
förvaras alltid är låst. 

Verksamheten 

Läkemedel 
(demensboende) 

Kontakta Riksbyggen för att lägga fast en 
manuell rutin för öppning av läkemedelsförråd 
vid störningar i elförsörjningen. 

Verksamheten 

Verksamhetslokal Behov av evakueringsplan ses över. Verksamheten 
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Telefonväxel Töreboda och Gullspång 

 

Figur 15 Resurskartläggning åtagande telefonväxel 

Beskrivning av åtagande 

Telefonväxeln i Töreboda kommunhus servar både Töreboda och Gullspång med växeltjänster. 

Tillgänglighetskravet för åtagandet har satts till 4 timmar. Det relativt höga tillgänglighetskravet är 

satt utifrån att växeln kan ha en viktig roll att fylla vid samhällsstörningar av olika slag. Under 

normala förhållanden kan längre avbrottstid tolereras. 

Tonvikten i analysen har lagts vid funktionerna hos själva växeln medan mindre analys gjorts för de 

tekniska delarna av växeln. De senare har dock översiktligt kartlagts och vissa sårbarheter och 

förbättringsförslag har identifierats (se nedan). Fokus låg också på aktiviteten ”växelfunktion”, det är 

denna som är mest kritisk att upprätthålla. Övriga aktiviteter kan vara utsatta för avbrott under en 

längre tid utan att det får allvarliga konsekvenser. 

Resurskartläggning och förmågebedömning 

Ett antal resurser är särskilt kritiska och för dessa finns i varierande grad tillfredsställande 

reservalternativ. Personal är en sådan kritisk resurs. För närvarande finns bara tre personer i 

verksamheten som känner till hur växeln fungerar. Det hade varit önskvärt om fler anställda kunde 

bli upplärda hur växeln fungerar. Ett annat reservalternativ är att nyligen pensionerade medarbetare 

kontaktas, det är dock ingen lösning som går att förlita sig på. Ett alternativ som bör undersökas är 

att vid behov hyra in erfaren växelpersonal från VänerEnergi.  

Även växeldatorerna är en viktig resurs. Det är dessa datorer som används för att koppla 

inkommande samtal vidare till rätt anknytning i kommunerna. Att ersätta dessa utan att 

tillgänglighetskravet bryts är inte möjligt. Att hitta ersättningsdatorer bedöms vara svårt och ta lång 

tid. Reservlösningen blir istället att driva växeln utan att kunna koppla inkommande samtal vidare. 

Inringaren får ett telefonnummer som de får ringa upp.  
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Skulle det vara så att IT-systemet Netwise, i vilket information om anknytningar finns, kan en 

kommande back-up användas. Genom att regelbundet exportera informationen i Netwise till en 

Excelfil kan växelpersonalen alltid få tag i rätt nummer och lämna det vidare till inringaren. 

Det finns inte möjlighet att koppla om inkommande samtal från ordinarie verksamhetslokal till annan 

plats (pga befintlig kabeldragning). Om verksamhetslokalerna blir obrukbara blir istället 

reservalternativet att växelpersonalen flyttar till en annan lokal och att telefonnumren dit 

kommuniceras till allmänheten. Därifrån kan ingen vidarekoppling ske men direktnummer kan ges ut. 

Vad gäller växelns övriga tekniska komponenter kan konstateras att dessa med stor sannolikhet inte 

skulle kunna ersättas eller lagas innan tillgänglighetskravet för åtagandet överskrids. Hur lång tid det 

tar att få reservlösningar på plats beror på om komponenterna finns i lager hos leverantören Philips 

eller inte. En särskilt kritisk komponent är växelsteget i Töreboda. Utan det kommer ingen telefoni att 

fungera. I en sådan situation bör växelfunktionen omlokaliseras till en lokal utanför den kommunala 

verksamheten. Från denna kan växeln upplysa inringare om kommunanställdas eventuella 

mobilnummer. Ett alternativ som kan undersökas vidare är att hänvisa till VänerEnergis växel som 

med hjälp av back-upinformation om användare och anknytningar får upplysa inringare om 

anställdas eventuella mobilnummer. 

En annan åtgärd för att stärka robustheten i förmågan att hantera störningar är att förtydliga 

organisationen kring växelfunktionen, inklusive felavhjälpning. Lämpligen sker detta i och med att en 

ny växeltelefonilösning upphandlas (något som förväntas ske under 2015). I samband med det bör 

också dokumentation kring de tekniska komponenterna upprättas för att minska behovet av viss 

nyckelpersonal inom IT-avdelningen. 

Möjliga åtgärder 

Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Växeldatorer Upprätta rutin för att:  
- Om möjligt använda sidotelefonerna för att 
koppla samtal vidare. 
- Använda sidotelefonnummer för att lämna ut 
direktanknytningar. 

Växeln 

Netwise Skapa rutin för upprättande och löpande 
uppdatering av back-up för informationen i 
Netwise (dvs information om direktanknytningar) 
och när det ska ske.  
 
Spara back-up på USB-minne och på kommunernas 
server. 

Växeln 

Personal Undersök följande alternativ: 
- Lär upp ytterligare en person att kunna ta in vid 
behov. 
- Se till att ha kontaktuppgifter till nu pensionerade 
växelmedarbetare.   
- Möjligheten att låna växelpersonal från 
VänerEnergi 

Växeln 

 
 
 

 
 
Undersök följande alternativ:  

Växeln 
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Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Verksamhetslokaler - Möjlighet att på kommunens hemsida hänvisa till 
VänerEnergis växel som skulle kunna ge ut 
telefonnummer? 

Växelmodem Kontrollera om det går att få fram reserv. IT-avdelningen 

Elförsörjning växelsteg Kontrollera när UPS senast servades. IT-avdelningen 

-  
 

Ny växellösning bör ha en tydligare organisatorisk 
struktur med utpekat ägarskap och ansvar. 
Tydlig dokumentation krävs också för att minska 
personberoende. Kompetensöverföring bör ske av 
samma skäl.  

Växel och IT-
avdelning 
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Kontroll av livsmedel 

 

Figur 16 Resurskartläggning åtagande kontroll av livsmedel 

Beskrivning av åtagandet 

Kommunen har i uppdrag att kontrollera restauranger, butiker, gatukök, livsmedelsindustrin och 

andra livsmedelsföretag i kommunen för att se till att livsmedel håller hög kvalitet. Tillsyn kan vara 

både planerad och behöva genomföras till följd av misstanke om exempelvis smitta i livsmedlen. Det 

är den senare typen av verksamhet som ligger i fokus för analysen av åtagandet ”kontroll av 

livsmedel”.  

En kort förklaring av respektive aktivitet följer härnäst. Att ta emot information – handlar om det sätt 

på vilket information om inträffad/misstänkt händelse kommer verksamheten till känna. Aktiviteten 

bedömning är den första bedömningen verksamhetens personal gör om och i så fall hur ärendet ska 

tas vidare. Själva kontrollen/inspektionen kan se olika ut beroende på vilken händelse som ska 

hanteras. Olika typer av prover kan exempelvis tas. Det sker också en fysisk besiktning. Aktiviteten 

utredning – innefattar att samla ihop resultatet av genomförd kontroll och göra en bedömning av 

det. Samråd handlar om kontakter med andra aktörer som expertmyndigheter, andra kommunala 

aktörer, regionala aktörer som smittskyddsläkare med mera. Informationsdelning, både internt och 

externt är ofta en viktig del i åtagandet. Exempelvis utfärdande av kokningsrekommendationer vid 

problem med dricksvattnet. Aktiviteten beslut handlar om det beslut som fattas med anledning av 

övriga aktiviteter.  

Tillgänglighetskravet som satts för åtagandet är en timma. Det utgår från en potentiell händelse där 

det är viktigt att fort kunna genomföra kontroll av livsmedel (inklusive dricksvatten). Den händelse 

som behöver hanteras styr till stor del hur åtagandet genomförs. Det innebär att aktiviteterna i 

resurskartan ovan är av typkaraktär, det vill säga att de olika moment som kan vara del i att 

upprätthålla åtagandet. Den enskilda händelsen kan dock komma att inkludera färre aktiviteter. 
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Resurskartläggning och förmågebedömning 

Det finns ett tydligt beroende till telefoni i flertalet aktiviteter. Särskilt stort är beroendet om 

brådskande information måste tas emot/föras fram. De reservalternativ som står till buds är 

datorbaserad kommunikation som Skype, Lync eller e-post, att använda sig av kommunens 

rakelenheter eller genom fysisk transport. Alla dessa sätt är dock beroende av att den man ska 

kommunicera med har samma kommunikationsmedel att tillgå eller befinner sig i området. 

Beroendet till telefoni innebär också att relevanta kontaktlistor bör finnas utskrivna så att snabba 

kontakter kan tas även om listorna inte kan nås på vanligt sätt, exempelvis via IT-system. 

Viss provtagningsutrustning kan vara svårt att få tillgång till på kort tid om den ordinarie utrustningen 

inte finns tillgänglig. Det handlar om sterila burkar som endast finns i kommunhuset i Mariestad. 

Reservlösningarna handlar om att låna utrustning av andra kommuner eller att få tillåtelse att 

använda autoklaven på sjukhuset i Mariestad. Det senare behöver dock kontrolleras med sjukhuset 

innan det kan ses som ett reellt alternativ. 

Ett annat kritiskt beroende är det som finns till verksamhetssystemet Bygg- och miljöreda. Utan 

tillgång till detta minskar förmågan att upprätthålla åtagandet avsevärt. Verksamheten har haft svårt 

att ta fram bra reservlösningar till systemet. Konsekvenserna vid bortfall av systemet kan till viss del 

lindras genom att ha utskrivna listor över tillsynsobjekt. 

Tillsynspersonal i form av livsmedelsinspektörer är nödvändig för att åtagandet ska kunna 

upprätthållas. Tre inspektörer finns inom den egna organisationen. Endast dessa personer har 

delegation att kunna fatta myndighetsbeslut inom området kontroll av livsmedel. För denna resurs 

finns dock goda reservlösningar. Bland annat genom att ett samarbetsavtal upprättats som gör det 

möjligt att rekvirera personal från Lidköping, Karlsborg, Skara, Tidaholm, Vara och Essunga. Vad gäller 

möjligheten att fatta myndighetsbeslut finns det också ett par individer inom förvaltningen som får 

fatta sådana inom alla verksamhetsområden, inklusive livsmedelskontroll. 

Ett par externa beroenden kan vara värda att lyfta fram. Det handlar om regionens 

smittskyddsläkare, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Kontakt med dessa kan vara 

nödvändig för råd och vägledning. Det bedöms som osannolikt att kontakt inte skulle kunna uppnås 

gentemot dessa aktörer. Detta bland annat mot bakgrund att organisationerna har tjänsteman i 

beredskap samt att förvaltningen därutöver har andra ingångar till myndigheterna (genom personliga 

nätverk). Men om det ändå skulle ske, att kontakt inte kan upprättas, kan det i vissa lägen innebära 

att åtagandet inte kan upprätthållas.  

Möjliga åtgärder 

Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Provtagningsutrustning Använda autoklav på Mariestads sjukhus? 
Kontrollera med sjukhuset om det är möjligt samt 
ta fram ett kontaktnummer som kan användas vid 
behov. 

Verksamheten 

Dator och 
verksamhetssystem 

Se till att rutinen att alltid ha utskrivna listor över 
tillsynsobjekt upprätthålls.  

Verksamheten 

Kontaktlistor Uppdatera verksamhetens kontaktlista, inklusive 
nummer till centrala myndigheters rakelenheter.  

Verksamheten 

Alcontrol Gör en lista över vilka alternativa leverantörer som 
finns, inklusive kontaktuppgifter. 

Verksamheten 
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Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Personal med 
delegation 

Överväg att ge delegation till fler personer, givetvis 
sådana som har eller kan ges tillräcklig kunskap i 
frågorna. 

Verksamheten 
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Tillsyn av kemikaliehantering 

 

Figur 17 Resurskartläggning åtagande tillsyn av kemikaliehantering 

Beskrivning av åtagandet 

Kommunen har i uppdrag att bedriva tillsyn av kemikaliehantering inom kommunen. 

Tillgänglighetskravet som satts för åtagandet är en timma. Liksom för åtagandet kontroll av livsmedel 

utgår det från att en inträffad händelse snabbt behöver hanteras. Exempelvis kan det röra sig om 

olycka där farligt gods är inblandat och verksamhetens personal snabbt behöver bedöma 

konsekvenser av det inträffade. 

Den händelse som behöver hanteras styr till stor del hur åtagandet genomförs. Det innebär att 

aktiviteterna i resurskartläggningen ovan är av typkaraktär, det vill säga att det är de olika moment 

som kan vara del i att upprätthålla åtagandet. 

Aktiviteten att ta emot information handlar om att få information om inträffad händelse, ofta via 

räddningstjänsten.  Därefter görs en första bedömningen från ansvarig handläggare om behov av 

omedelbara åtgärder. En fysisk tillsyn av olyckan/händelsen görs därefter oftast. Efter tillsynen sker 

en utredning.  Under dessa aktiviteter kan det finnas behov av samråd med diverse olika aktörer 

(länsstyrelse, MSB, kommuninternt med mera). Det kan också finnas behov av att snabbt sprida 

information inom kommunen samt till andra aktörer, inklusive information till allmänheten. 

Resurskartläggning och förmågebedömning 

Tillsynspersonalen är den viktigaste resursen som behövs för att åtagandet ska kunna upprätthållas. 

Tre personer på förvaltningen kan fullt ut utföra de uppgifter som krävs. Om dessa inte finns 
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tillgängliga är det främsta alternativet att låna in personal från andra kommuner enligt det befintliga 

samverkansavtal som finns mellan miljöförvaltningarna i östra Skaraborg. Denna personal har dock 

inte samma möjligheter att snabbt bedöma vilka konsekvenser en kemikalieincident kan ha samt att 

det kan ta viss tid att hitta personalen ifråga. Även övrig personal på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen kan utföra vissa uppgifter inom åtagandet.  

Ingen specifik utrustning är nödvändig för att upprätthålla åtagandet. Mobiltelefoni och dator är 

däremot viktiga verktyg. Framförallt vid störningar i telefonin kan stora svårigheter uppstå att 

upprätthålla åtagandet. Det beror dels på att det överhuvudtaget kan bli svårt att få kännedom om 

en incident som behöver hantereras, särskilt om det sker utanför kontorstid. Det beror även på att 

nödvändiga kontakter inte kan tas, exempelvis för att samråda med andra aktörer eller informera om 

incidenten. Beroende på i vilken situation problemen i telefonin uppstår finns olika reservalternativ. 

Ute på en skadeplats kan räddningstjänstens rakelenheter vid behov användas för kontakt med 

andra aktörer som har Rakel, exempelvis kommunens centrala krisledning eller länsstyrelsens 

tjänsteman i beredskap. Förvaltningen har också två fasta telefonanslutningar i Mariestads 

kommunhus som kan användas om den mobila telefonin ligger nere. 

En annan viktig intern resurs är den så kallade beredskapsväskan. Denna tas alltid med ut till 

inträffade incidenter. Väskan förvaras i kommunhuset i Mariestad. Det viktigaste innehållet är en 

pärm med information. För att kunna agera snabbare och inte behöva hämta väskan i kommunhuset 

i Mariestad (ordinarie arbetsplats för personalen) föreslås att informationen digitaliseras och 

förvaras dels på kommunens gemensamma server och dels lokalt sparat i tillsynspersonalens 

telefoner och datorer.  

Möjligheten att snabbt nå ut med information är central vid incidenter som exempelvis riskerar att 

påverka människors liv och hälsa. Mot bakgrund av det är resursen kommunens kommunikatörer 

viktig för att nå ut med information, både i kommunens egna kanaler och för snabba kontakter med 

nyhetsmedia. I Töreboda och Gullspång finns endast en kommunikatör per kommun i 

kommunledningen vilket innebär att det finns ett potentiellt nyckelpersonsberoende. Mellan MTG-

kommunerna finns samtidigt ett väl utvecklat samarbete kommunikatörerna emellan vilket gör att de 

kan täcka för varandra i relativt stor utsträckning. Det innebär att sårbarheten för störningar dämpas 

trots visst nyckelpersonsberoende 

Vad gäller tillgång till olika informationstillgångar, exempelvis vilka skyddsvärden (vattentäkter, 

naturskyddsområden och liknande) som finns på olika platser i kommunen bedöms att dessa är 

mycket viktiga men att det finns gott om alternativa sätt att få fram sådan information. Exempelvis i 

form av Naturvårdsverkets databas ”Skyddad natur”, MTG-kommunernas GIS-underlag, 

lantmäteriets kartdatabas samt inte minst i form av kunskap hos anställda i kommunerna. 

Möjliga åtgärder 

Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Farligt godspärm Undersök möjligheten att få en digital version av 
pärmen, exempelvis via räddningstjänsten. 

Verksamheten 

Beredskapsväska Digitalisera informationen som finns i väskan. 
Sparas på MTG:s gemensamma server samt lokal i 
dator/telefon hos tillsynspersonalen. 

Verksamheten 

Kontaktinformation Lägg till nummer till MTG-kommunernas Verksamheten 
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Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

rakelenheter i förvaltningens olika kontaktlistor. 

Kontaktinformation Lägg till kontaktuppgifter till närliggande 
länsstyrelsers tjänsteman i beredskap.  

Verksamheten 
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Grundläggande IT-infrastruktur 

 

Figur 18 Resurskartläggning åtagande grundläggande IT-infrastruktur 

Beskrivning av åtagandet 

IT-verksamheten sköts av en för Mariestad, Töreboda och Gullspång gemensam IT-avdelning. 

Geografiskt är den placerad i Töreboda kommunhus. Den absoluta merparten av IT-verksamheten är 

i egen regi.  

Åtagandet som analyserats avser upprätthållande av den mest grundläggande IT-infrastrukturen. 

Avgränsningen innebär att enbart upprätthållande av detta åtagande inte är tillräckligt för att 

användarna ska få den funktionalitet de förväntar sig. Resurser som är nödvändiga för det senare är 

bland annat olika mjukvaror, något som inte varit del av analysen. Avgränsningen gjordes med 

hänsyn till hur lång tid som avsatts för arbetet.  

Det bedömdes inte vara relevant att dela upp åtagandet i aktiviteter. Istället gjordes en kartläggning 

av resurser direkt. Kartläggningen innefattar inte enskilda komponenter utan är gjort på en mer 

övergripande nivå. Exempelvis har inte alla servrar listats utan istället de två övergripande resurserna 

fysiska respektive virtuella servrar.  

Tillgänglighetskravet har satts till 4 timmar.  

Resurskartläggning och förmågebedömning 

För att åtagandet ska kunna upprätthållas, även under störningar, finns beroenden både till hårdvara 

och till personal. Det senare har identifierats som den största sårbarheten. I dagsläget är det bara en 

person i verksamheten som har ingående kunskap om den grundläggande IT-infrastrukturen. Vid 

störningar av olika slag är man alltså beroende av att denna person finns tillgänglig. 

Grunden för upprätthållande av åtagandet vad gäller hårdvara är servrarna. De är i sin tur beroende 

av el, kylning och lokaler. Förmågan att upprätthålla åtagandet vid störningar på servrarna beror helt 

på vad det är som hänt, när det har hänt och vilken personal som finns tillgänglig för att hantera 

störningen. Förmågan att upprätthålla åtagandet inom tillgänglighetskravet på fyra timmar kan bli 

allt från god till mycket bristfällig beroende på dessa faktorer.  
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Det finns ingen dubblering av de fysiska servrarna men virtuella servrar kan i vissa fall vara en 

reservlösning genom att läsa in information från den databack-up som tas med olika intervall. Det 

innebär dock ofta någon form av minskad funktionalitet och det är inte säkert att lösningen kan 

verkställas inom tillgänglighetskravet. 

En alternativ site för servrar finns på vårdcentralen i Töreboda. Det innebär att vid störningar som 

drabbar det ordinarie serverrummet så kan de mest kritiska systemen ändå komma i drift utan att 

tillgänglighetskravet överskrids. Som tidigare nämnts är det i hög grad beroende av vilken personal 

som finns tillgänglig samt när störningar inträffar. 

En försvårande omständighet i att hantera störningar är att man i sådana lägen kommer behöva göra 

prioriteringar av vilka system/funktioner som ska upprätthållas eller först återställas efter störning. 

Någon fastställd lista över vilka system som är mest prioriterade finns dock inte. IT-avdelningens 

personal har förvisso en intuitiv förståelse över vilka system som ska prioriteras. En 

kommunövergripande prioriteringslista över vilka system som är viktigast att upprätthålla/återställa 

vid störningar hade varit värdefull. 

Utan tillgång till el kan åtagandet inte upprätthållas. Fast reservkraft finns installerad i fastigheten 

där serverrummet ligger. Därtill finns avbrottsfri strömförsörjning installerad i form av UPS (en 

batterilösning). Också fungerande kylning är kritiskt för att åtagandet ska kunna upprätthållas. Det 

finns två från varandra fristående kylaggregat som var och ett för sig klarar att kyla serverrummet. 

Om dessa inte fungerar kan serverdrift upprätthållas ca 30 minuter innan värmen blir för hög. 

Möjliga åtgärder 

Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Personal 
(nyckelkompetens) 

Kompetensöverföring är nödvändig för att minska 
nyckelpersonsberoende. Det kan ske genom att 
lära upp fler personer på åtminstone de viktigaste 
momenten samt genom att upprätta skriftlig 
dokumentation.  

Verksamheten 

Kylning, servrar Gör en klassificering av hur viktigt det är att 
upprätthålla olika system. Verksamheterna kan 
ombes att lista sina mest kritiska system och 
beskriva konsekvenser om de inte har tillgång till 
systemen samt inom vilken tid dessa konsekvenser 
kan uppstå. En sådan prioritering är användbar vid 
bland annat brist på kylning, serverproblem mm.  

Verksamheten 

Server (fysisk) Behov av att lära upp person/dokumentera rutiner 
för hur vissa kritiska databaser kan bytas.  

Verksamheten 

Nätverk Vid avbrott i den externa delen av nätverket, det 
som driftas av VänerEnergi, kan lokalt lagrad 
information nås från Töreboda kommunhus.  
Verksamheter med stora behov av denna 
information kan skicka personal till kommunhuset i 
Töreboda som kan föra relevant informationen 
vidare till de som behöver den. 
 
Vid störningar måste det säkerställas att detta 
alternativ är känt för verksamhet med särskilt stora 

Verksamheten 
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Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

krav på tillgång till rätt information.  
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Central krisledningsförmåga 

 

Figur 19 Resurskartläggning åtagande central krisledningsförmåga 

Beskrivning av åtagande  

Åtagandet omfattar kommunens centrala krisledningsförmåga. Kommunens krisledningsgrupp (KLG) 

utgörs av kommunens ordinarie ledningsgrupp förstärkt med ett antal funktioner. Den leder 

vanligtvis krishanteringen om det finns behov av kommunövergripande ledning. 

Krisledningsnämnden (KLN) utgörs av kommunstyrelsens utvecklingsutskott och kallas samman vid 

behov. 

Åtagandet innefattar endast ledning av hanteringen av en kris, inte operativa insatser i form av 

exempelvis snöröjning, kriskommunikation eller liknande. Tillgänglighetskravet är satt till en timme. 

I analysen har utgångspunkten varit att krisledningsgrupp och/eller krisledningsnämnd redan är 

sammankallad och igång. Med andra ord har inte fokus legat på att se om det går att få igång 

krisledningen snabbt utan om kontinuitet kan upprätthållas under störningar. 

Aktiviteterna som åtagandet brutits ned i består av: larmning (inkallelse av KLN/KLG via 

telefon/SMS), omvärldsbevakning och informationsinsamling (insamling av den information, både 

från egen organisation, andra aktörer, media etc), analys (behandling av information, upprättande av 

lägesbild, omfallsanalys, resursplanering etc) samt beslut av KLN/KLG. Utvärdering och 

erfarenhetsåterföring är inte tidskritiska aktiviteter varför de inte varit med i analysen.  

Resurskartläggning och förmågebedömning 

Resurskartläggningen pekar på att de grundläggande behov som behöver täckas är att rätt personer i 

KLN/KLG kan kallas samman, att tillräckligt bra information kan samlas in för att kunna göra korrekta 

analyser av läget, att det finns personal som kan bistå med analys och expertkunskap samt att 

KLN/KLG finns tillgängliga för att kunna fatta beslut mot bakgrund av gjord analys.  

Resurser som ger förmåga att kommunicera är mot bakgrund av detta centrala eftersom de krävs för 

att larma in KLN/KLG, samla in information, samverka och kommunicera fattade beslut. Framförallt 
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är det telefoni som används. Om denna inte är tillgänglig kan Rakel täcka vissa behov, men då endast 

kommunikation med andra aktörer som har Rakel. Datorbaserad kommunikation som e-post och 

Lync är även de möjliga alternativ, förutsatt att det finns tillgång till Internet. Ett sistahandsalternativ 

är att fysiskt transportera budskap. Utan förmåga att kommunicera bedöms förmågan att 

upprätthålla åtagandet vara mycket bristfällig. 

Av naturliga skäl finns vissa nyckelpersonsberoenden att ta hänsyn till. Krisledningsnämndens 

ordförande och kommunchefen är de främsta sådana. I båda dessa fall finns utsedda ersättare som 

ska kunna fatta beslut. Den mest sårbara rollen är den som krisledningsnämndens ordinarie och vice 

ordförande. Dessa har befogenhet att på egen hand fatta beslut å nämndens vägnar om det bedöms 

vara nödvändigt. 

Ledningsplatser för krisledningen bedöms vara väl hanterat. Detta genom att ordinarie ledningsplats i 

kommunhuset är utrustat med fast reservkraft. Det finns också reservlokaler som även de är 

utrustade med fast reservkraft som ligger nära ordinarie ledningsplats. Därmed är också sårbarheten 

för störningar i elförsörjningen begränsad i det korta perspektivet. Vid längre elavbrott, som slår ut 

mobiltelefonin, kommer förmågan till krisledning att begränsas. 

Framförallt två externa aktörer har identifierats som särskilt viktiga för den centrala 

krisledningsförmågan. Det är Länsstyrelsen Västra Götaland och Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Vid allvarliga samhällsstörningar har länsstyrelsen en viktig roll i den regionala krisledningen, bland 

annat vad gäller rollen som nav för informationsdelning och lägesbildssammanställning. 

Räddningstjänsten kan i sin tur vara nödvändig att ha kontakt med för att få viktig information om 

exempelvis räddningstjänstens bedömning av utvecklingen kring pågående räddningstjänstinsats. 

Utan kontakt med dessa aktörer försämras kommunens förmåga till analys och att fatta välgrundade 

beslut. Det finns inte några lämpliga reservalternativ om länsstyrelsen och/eller räddningstjänsten 

inte kan nås. 

Möjliga åtgärder  

Resurs Åtgärdsförslag Ansvarig 

Rakel Skriv en lathund för Rakelenheterna som 
förvaras i anslutning till dessa. Bör inkludera 
bland annat: 

- Teknisk användarhandledning 
- Rutiner för enheterna ska användas 
- Kontaktlistor 

Säkerhetssamordnare 

Krishanteringsplan Alla i krisledningsnämnd och krisledningsgrupp 
ska ha tillgång till aktuell krisledningsplan, gärna 
både utskriven och lokalt sparad.  

Säkerhetssamordnare 

Övriga åtgärder - Ta fram en ”kriskorg” som innehåller 
allt som behövs för att initiera 
krisledning (Rakelenheter, 
krisledningsplan inklusive 
rollbeskrivningar för deltagare etc) 

Säkerhetssamordnare 

Telefon Kontrollera om någon kommunal verksamhet 
har tillgång till radiokommunikationsutrustning. 

Säkerhetssamordnare 
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Bilaga 2 - 2011 års riskhanteringsprocess 
Riskanalysen gjordes med hjälp av en kriteriemodell som användes för att bedöma identifierade 

riskers konsekvens och sannolikhet. Kriteriemodellen består av en tabell som beskriver 

konsekvensklasser och en som beskriver sannolikhetsklasser. De återfinns nedan.  

Klass Liv Miljö Materiel Ekonomi 

1 Mycket begränsade; 
små skador 

Ingen sanering, liten 
utbredning 

Små skador eller 
förluster på kort sikt 

0 => 1 miljon kr 

2 Begränsade; enstaka 
skadade 

Enkel sanering, liten 
utbredning 

Måttliga skador eller 
förluster på kort sikt 

1 => 5 miljoner kr 

3 Allvarliga; flera svårt 
skadade 

Enkel sanering, stor 
utbredning 

Betydande skador på 
kort eller lång sikt 

5 => 20 miljoner kr 

4 Mycket allvarliga; 
enstaka dödsfall 

Svår sanering, liten 
utbredning 

Mycket stora skador 
på kort eller lång sikt 

20=>50 miljoner kr 

5 Katastrofala; flera 
dödsfall, flera svårt 
skadade  

Svår sanering, stor 
utbredning 

Extremt allvarliga 
skador eller förluster 
på lång sikt eller 
permanent förlust 

=> 50 miljoner kr  

Figur 20 Konsekvensklasser 

Klass Beskrivning Frekvens 

1 Mkt låg sannolikhet 1 gång/100 år 

2 Låg sannolikhet 1 gång/20 år 

3 Medelhög sannolikhet 1 gång/5 år 

4 Hög sannolikhet 1 gång/2 år 

5 Mycket hög sannolikhet 1 gång/1 år 

6 Förekommer ofta 1 gång/vecka 
Figur 21 Sannolikhetsklasser 

Verksamheterna bedömde också vilka så kallade skyddsvärden som påverkades av respektive risk.  

Skyddsvärde Förklaring 

Personal Står för den tillgång som personalen utgör och kan vara i form av nyckelkompetens, 
nyckelpersoner och särskilt utsatt personal. 

Information Kommunal verksamhet har ofta ett stort informationsbehov. Informationen kan 
vara värdefull med anledning av många orsaker. T.ex. kan det handla om 
information som kan skada organisationens trovärdighet, sekretessbelagd 
information eller information som måste finnas tillgänglig för att organisationens 
verksamhet ska fungera. Det är också viktigt att effektivt kunna kommunicera 
information vid kriser och störningar i kommunal verksamhet. 

Förtroende Representerar förtroende internt inom organisationen och invånarnas förtroende 
för kommunens ledning och personal. 

Materiel Generellt kan detta gälla exklusiv produktionsutrustning, särskild kostsam och 
värdefull materiel, fordon och lokaler. 

 

De risker som uppfattades som allvarligast valdes därefter ut för djupare analys. Varje verksamhet 

fick bedöma hur en realiserad risk skulle påverka deras möjlighet att utföra sina olika uppdrag. Se 

2011 års risk- och sårbarhetsanalys för resultatet. 
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Bilaga 3 – Översiktlig sammanställning av förväntade klimatförändringar 

till år 2100 
Denna del av risk- och sårbarhetsanalysen är en översiktlig sammanställning av förväntad utveckling 

av klimatförändringarna fram till år 2100. Sammanställningen ska kunna ligga till grund för att 

fördjupat arbete kring kommunens sårbarhet för klimatförändringar. De klimatfaktorer som 

analyserats är förändringar i temperatur och nederbörd samt dessa faktorers påverkan på 

vattenföring i sjöar och vattendrag samt på ras-, skred- och erosionsrisker. 

Informationen grundas framförallt på SMHI:s regionala klimatsammanställning för Västra Götalands 

län. Sammanställningen gjordes år 2011. Efter det har FN:s internationella klimatpanel släppt nya 

rapporter. I stort står sig dock den bedömning SMHI gjorde år 2011. När SMHI gjort nya regionala 

nedbrytningar och analyser av globala klimatdata bör denna sammanställning ses över. 

I texten nedan sammanfattas SMHI:s resultat i de delar som är relevanta för MTG-området i 

allmänhet och för Töreboda kommun i synnerhet. I de fall annan information använts finns en 

referens angiven.  

De jämförelser mellan tidsperioder som görs på flera ställen i texten avser förändring mot använd 

referensperiod, vilken är 1961-1990. Om inget annat sägs avser den förändring som presenteras 

skillnaden mellan referensperioden och år 2100. 

Informationen är inte sällan är behäftad med viss osäkerhet. Långsiktiga trender kan med relativt hög 

säkerhet utläsas av materialet medan enskilda värden har högre osäkerhet. 

Temperatur 

Temperaturen förväntas öka under alla årets årstider. I genomsnitt förväntas temperaturen öka med 

ca 3-5 grader. Störst väntas förändringen bli under vintern, medeltemperaturen förväntas uppgå till  

+ 5 grader i slutet av seklet mot referensperiodens medeltemperatur om – 2,4 grader.  

Värmeböljor 

Mycket varma perioder i form av värmeböljor blir allt vanligare framöver.11 I Töreboda kommun 

förväntas antalet värmeböljor öka kraftigt från dagens ca 1-2 per år till runt 10 per år i slutet av 

seklet. 

                                                           
11 Värmebölja definieras som ett dygn då dygnsmedeltemperaturen överstiger 20 grader. 
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Figur 22 Differens år 1961-1990 vs 2069-2098 för antal dygn med medeltemperatur över 20 grader. Källa: SMHI 

Nollgenomgångar 

Ytterligare en temperaturrelaterad företeelse som är av intresse är så kallade nollgenomgångar. Med 

det menas antalet dagar då två på varandra följande dagar har temperaturskillnader som 

genomkorsar 0 grader. När temperaturen ofta växlar omkring noll grader får det konsekvenser för 

bland annat genom försämrat väglag och för jordbruk. 

Utvecklingen för Töreboda kommun är något oklar även om den information som finns nu tyder på 

en minskning. Det är dock oklart hur antal nollgenomgångar under ett dygn förändras.  

Förändrade behov av uppvärmning och kylning 

Temperaturförändringarna medför bland annat ändrade behov vad gäller uppvärmning och kylning 

av fastigheter. Så kallade graddagar för uppvärmning respektive kylning används för att beskriva 

förändringarna. 

Graddagar för kylning räknas fram genom att de dagar då dygnsmedeltemperaturen överstiger 20°C 

bidrar den dagens temperatur minus 20°C till antalet graddagar. Det innebär att en dag med 

dygnsmedeltemperatur på 25 °C ger 5 graddagar. Sammantaget sett ökar behovet av kylning, dock 

från mycket låga nivåer. Under referensperioden 1961-90 beräknades kylning behövas under endast 

0-10 dagar. Under den sista trettioårsperioden av seklet ökar siffran till ca 70-80.  

Måttet som används för att beskriva förändringar vad gäller uppvärmning är baserat på att 

byggnaders värmesystem ska värma upp inomhustemperaturen till 17°C. Beräkningen av graddagar 

görs så att för de dagar då dygnsmedeltemperaturen underskrider 17°C beräknas skillnaden mellan 

den dagens temperatur och 17°C. Det innebär att en dag med 7 graders medeltemperatur ger 10 

graddagar. Jämfört med referensperioden förväntas att antalet graddagar för uppvärmning minskar 

med ca 30 procent mot slutet av seklet. 

Vegetationsperiod 

Den period under året då det är tillräckligt varmt och fuktigt för att växter ska växa brukar kallas 

vegetationsperiod.12 För Töreboda kommun kommer vegetationsperioden bli avsevärt mycket längre 

                                                           
12 Vegetationsperioden definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett viss 
gränsvärde. Vegetationsperiodens start har här definierats som första tillfället för varje år då 
dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C under 4 dagar i följd. 
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jämfört med idag. Cirka 110-130 dagar förlängs perioden med vilket innebär att perioden omfattar 

största delen av året (ca 11 månader) i slutet av århundradet. 

 

Figur 23 Differens vegetationsperiodens längd i antal dygn mellan referensperioden och slutet av seklet: Källa SMHI 

Nederbörd 

Västra Götaland är nederbördsrikt redan i dagsläget. Mest nederbörd faller dock sydväst om MTG-

området, kring Borås och Landvetter. Flest sammanhängande dagar utan nederbörd har 

kommunerna runt Vänern och Vättern. Töreboda kommun återfinns bland de kommuner som hade 

lägst årsmedelnederbörd under åren 1961-1990. 

Klimatförändringarna innebär dock ökade nederbördsmängder. En ökning av mängden nederbörd 

kan redan skönjas. På länsnivå har den genomsnittliga nederbördsmängden ökat med 13 procent för 

perioden 1991-2008 jämfört med referensperioden. Mot slutet av seklet ökar årsmedelnederbörden 

med 10-30 procent i länet. Den största ökningen av nederbörden sker under vinterhalvåret. Vissa 

ökningar förväntas också under vår och höst kan ske medan nederbörden under sommaren blir 

ungefär oförändrad. Som kan ses i bilden nedan ökar årsmedelnederbörden i MTG-området med ca 

15-20 procent mot slutet av seklet. Ökningen förväntas dock vara större än så under 

vintermånaderna. 

 

Figur 24 Skillnad i årsmedelnederbörd (%) mellan perioden 2069-2098 och 1961-1990. Källa: SMHI 
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Kraftig nederbörd 

Den typ av regn som generellt sett skapar störst problem är sådana som släpper mycket vatten på 

kort tid. Sådana kraftiga regn förväntas öka. Det finns i dagsläget information om framtida 

nederbördsmönster för regn som faller under ett dygn respektive sju dygn. 

Den största ökningen i länet sker där nederbörden redan idag är kraftigast. Det innebär att MTG-

kommunerna inte förväntas drabbas lika hårt av kraftig nederbörd som vissa andra kommuner. Den 

största endygnsnederbörden förväntas öka med ca 14 procent och den största sjudygnsnederbörden 

förväntas öka med ca 20 procent.13 Antal dygn med en medelnederbörd över 10 mm (vilket innebär 

kraftigt regn) förväntas öka med 5-7 dygn i MTG-området. Detta från nivån under referensperioden 

då denna typ av nederbörd skedde 14-16 dygn per år i Töreboda. 

Torrperioder  

Förväntad utveckling av perioder utan nederbörd har också bedömts.14 I dagsläget är området mellan 

Vänern och Vättern generellt sett det torraste i Västra Götaland och har flest perioder utan 

nederbörd – strax över 20 dygn per år för MTG-kommunerna. Några större förändringar i jämförelse 

med dagsläget förväntas inte ske. En liten minskning av antalet torrperioder kan dock ses. 

 

Figur 25 Perioder utan nederbörd per år. Källa: SMHI 

Några större förändringar i grundvattennivåer förväntas inte.15  

Snöfall 

Den förändrade temperaturen innebär också att antal dagar med snötäcke blir färre. SMHI har 

analyserat den förväntade utvecklingen i Tidans avrinningsområde (förhållandena har antagits vara 

vara likartade även i andra delar av MTG-området.). Under referensperioden var det 75-100 

observerade dagar med snö i avrinningsområdet. Mot slutet av seklet förväntas antalet dagar med 

snö minska med 50-75 stycken. I slutet av seklet kvarstår alltså en situation med år helt utan 

snötäcke eller med endast kortare perioder med snö. 

Förväntad utveckling kring fenomenet snökanoner är okänt. En snökanon kan inträffa när Vänern är 

isfri och mycket kall luft strömmar över sjön och kan föra med sig stora snömängder. Till exempel fick 

                                                           
13 Befintlig information något svårtolkad. 

14 Period utan nederbörd beräknas som antal dygn med mindre än 1 mm nederbörd 
15 Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat. SGU (2010) 
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man i Kilagården söder om Lidköping 75 centimeter snö mellan den 30 november och 1 december 

2012.16  

Tjäle 

Vad gäller förekomst av tjäle finns inga regionalt nedbrutna data att tillgå. Generellt sett kan dock 

sägas att säsongen för tjäle blir kortare och att tjäldjupet minskar i och med den ökade 

temperaturen.  

Skogsbrandsrisk 

Klimatförändringarna tros medföra ökade risker för skogsbränder. Studier har gjorts både av 

brandriskperiodens längd samt frekvens och längd på högriskperioder. Brandriskperioden är den 

period under vilken skogsbränder kan uppstå medan högriskperioder utgörs av sammanhängande 

dagar med relativt sett högre risker för skogsbrand.  

Brandriskperioden förväntas öka med 31-40 dagar i MTG-kommunerna, från referensperiodens 29-

42. Den större delen av ökningen sker under våren, brandriskperioden tidigareläggs alltså. 

Antalet år då det förekommer minst en högriskperiod nära nog fördubblas jämfört med idag.17 Det 

sker från en nivå där en högriskperiod under referensperioden inträffar strax över vartannat år. Det 

ska tilläggas att bedömningen vad gäller förändringar i brandrisk är tämligen osäker. 

Vattenföring i sjöar och vattendrag 

I och med ändrade nederbördsmönster förändras säsongsdynamiken för vattenföringen, som 

förväntas öka i slutet och början av året men minska under vår och sommar. Flödestopparna under 

våren förväntas försvinna i många fall, bland annat som en följd av minskat snötäcke. Ökningen 

vintertid är i medeltal 50-60 procent i länet medan minskningen under vår och sommar är i snitt 30-

40 procent.  

Av intresse är också hur händelseförloppen för översvämningar kan se ut. Mindre vattendrag kan 

snabbt påverkas av kraftig nederbörd medan ett översvämningsförlopp för en stor sjö som Vänern är 

mer långdraget. Det senare visades bland annat under översvämningarna 2000/01 då tid gavs att 

vidta översvämningsåtgärder, såsom invallningar av viss verksamhet. 

Sommaren 2014 gavs ett antal exempel på de problem som kan orsakas av skyfall. Kristinehamn 

drabbades under slutet av augusti av kraftiga skyfall vilket bland annat ledde till stora störningar i 

väg- och järnvägsnätet, kommunalteknisk infrastruktur, viss övrig kommunal verksamhet samt skador 

på privat egendom.18 Malmö drabbades 31 augusti av rekordstora skyfall vilket ledde till mycket stora 

störningar i väg- och järnvägstrafik, störningar i elförsörjningen drabbade både för privatpersoner 

och samhällsviktig verksamhet med mera.19  

För Törebodas är det främst utvecklingen i Tidan som är av intresse. 

                                                           
16 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snokanon-fran-havet-1.13740  
17 Framtida perioder med hög risk för skogsbrand: analyser av klimatscenarier. MSB (2013)  
18 Uppgifter från Per Modin, Bergslagens räddningstjänst 
19 Större väderhändelser under 2014. MSB (2015) 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snokanon-fran-havet-1.13740
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Vattenföring i Tidan 

I tabellen nedan visas förväntade förändringar i medelvattenflöden i Tidan. Tabellen visar att 

vattenföringen ökar under vintern medan den minskar såväl vår som sommar och är oförändrad 

under hösten. 

Vattendrag och plats Helår  Vinter Vår Sommar Höst  

Tidan mynning i Vänern      
Figur 26 Trender i medelvattenföring vid slutet av seklet. Källa: anpassad tabell SMHI 

Översvämningsrisker hänger ihop med särskilt höga flöden. SMHI har därför undersökt förväntad 

utveckling av 100-årsflöden.  För Tidan förväntas inga större förändringar. 

Kartering av översvämningsrisker har gjorts både för 100-årsflöde och dimensionerande flöde (flöde 

med en återkomsttid om ca 10 000 år).  Karteringarna har dock inte tagit hänsyn till förväntade 

klimatförändringar. Räddningstjänsten har bedömt översvämningsriskerna som relativt låga.  Det är 

en situation som kan förväntas kvarstå även i framtiden. 

Ras, skred och erosion 

Töreboda kommun ligger i det område Statens Geotekniska Institut (SGI) betecknat ha medelhöga 

risker för ras och skred. I och med förändringar i klimatet förväntas riskerna för ras, skred och erosion 

generellt sett att öka. Bilderna nedan åskådliggör dagens förhållanden vad gäller risk- och 

skredkänslighet samt hur den förväntas förändras med klimatförändringarna. Som synes förväntas 

benägenheten för ras och skred till följd av klimatförändringar att öka. 

 

Figur 27 Karta över skred- och raskänsliga områden i nuvarande klimat (vänster) samt förändring i benägenhet för ras 
och skred på grund av klimatförändringar (höger). Källa: SMHI 
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Det finns inte någon mer detaljerad information om hur riskerna utvecklas i framtiden. Däremot finns 

en översiktlig stabilitetskartering utifrån dagens förhållanden.20 Syftet med karteringarna har varit att 

översiktligt belysa områden där det inte har gått att konstatera en tillfredställande stabilitet. Nedan 

redovisas kortfattat övergripande resultat. 

Kartering har skett av områdena Bällefors, Lagerfors, Moholm, 

Sandbräckan och Töreboda. Nedan anges de områden där 

ytterligare undersökningar förordas då tillräcklig stabilitet inte 

kunnat konstateras: 

 Avsnitt längs med Hovaån (Sandbräckan). I utredningens 

bedöms det som särskilt angeläget att gå vidare med en 

detaljerad utredning i ett parti där slänten ned mot Hovaån är 

som brantast och bebyggelsen ligger nära invid släntkrön och 

där låga säkerhetsfaktorer konstaterats.  

 Avsnitt längs med Tidan (Bällerfors och Lagerfors). 

 

 

 

Sammanfattning av förväntade klimatförändringar 

Klimatfaktor Förklaring Trend 

Temperatur  

Vinter - medeltemperatur  

Vår - medeltemperatur  

Sommar - medeltemperatur  

Höst - medeltemperatur  

Torka <1 mm nederbörd och maximalt antal dygn i följd per år  

Värme 

Antal dygn då dygnsmedeltemperaturen överstiger 20 grader  

Antal dygn med behov av uppvärmning i fastigheter  

Antal dygn med behov av kylning i fastigheter  

Nederbörd 
Nederbörd 

 

Vinter - medelnederbörd  

Vår - medelnederbörd  

Sommar - medelnederbörd  

Höst - medelnederbörd  

Extremnederbörd 
Extrem dygnsnederbörd  

Extrem 7-dygnsnederbörd  

Snö Antal dagar med snötäcke  

Nollgenomgångar 
Antalet gånger då två på varandra följande dagar har 
temperaturskillnader som genomkorsar 0 grader 

 

Vegetationsperiod Antal dagar per år som vegetationsperioden pågår  

 

                                                           
20 Karteringarna finns tillgängliga i såväl PDF-format som GIS-data. En mer ingående analys av känsliga områden 
föreslås av beställaren av studien (MSB). 

Figur 28 Karterade områden 
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Bedöma klimatförändringarnas påverkan 

De förändringar av klimatet som beskrivs ovan kommer att påverka kommunen på en rad olika sätt. 

Dels handlar det om påverkan på förmågan att bedriva viss kommunal verksamhet av olika slag, 

exempelvis dricksvattenförsörjning och äldreomsorg. Den förstnämnda kan exempelvis påverkas 

genom förändringar av råvattenkvalitet, vilket ställer krav på produktion av dricksvatten, eller genom 

ökade risker för ras och skred vilket kan påverka distribution av dricksvatten. Äldreomsorgen kan i sin 

tur komma att påverkas genom fler och kraftigare värmeböljor. 

Förutom att påverka förmågan att upprätthålla kommunal verksamhet på en acceptabel nivå kan 

klimatförändringarna också medföra ökade direkta risker. Detta bland annat i form ökade hälsorisker 

genom en möjlig ökning av smittsamma sjukdomar och tidigare nämnda värmeböljor. Ett annat 

exempel på ökad risk rör översvämningar, framförallt på grund av ökad kraftig nederbörd. 

Ju tidigare klimatförändringarna uppmärksammas inom olika kommunala verksamheter desto bättre 

är möjligheterna att möta förändringarna på ett lämpligt och resurseffektivt sätt. Verksamhet inom 

många av de områden som påverkas av ett förändrat klimat karaktäriseras av stora investeringar och 

långa livslängder, såsom bebyggelse och kommunalteknisk infrastruktur. Att redan nu föra in 

klimatanpassningsperspektivet i den långsiktiga planeringen ger möjlighet att i ett tidigt skede vidta 

kostnadseffektseffektiva åtgärder. Anpassningsåtgärder kan exempelvis ske i samband med löpande 

underhåll eller när nya konstruktioner ska göras. Om klimatperspektivet inte tas med i beräkningarna 

finns risken att det leder till att mer kostsamma åtgärder behöver vidtas när effekter av 

klimatförändringarna börjat visa sig i högre utsträckning. 

Vissa positiva effekter kommer klimatförändringarna också att föra med sig. Längre 

vegetationsperioder kan innebära förbättrade möjligheter för areella näringar och ökade 

temperaturer medför lägre uppvärmningskostnader. Förändrade temperaturförhållanden i Europa, 

med mycket varma somrar i södra Europa, kan också på sikt bidra till att förbättra förutsättningarna 

för turism i kommunen. Även dessa effekter bör analyseras för att dra mesta möjliga nytta av dem. 

Sammantaget finns ett stort behov av att analysera vilken inverkan klimatförändringarna kommer att 

få, särskilt inom vissa områden.  Ett sådant analysarbete bör därför påbörjas med deltagande från 

personal inom aktuell verksamhet. 

Det bör bland annat inkludera en inventering av relevanta verksamheters sårbarhet för förändrade 

klimatförhållanden. Hur påverkar exempelvis värmeböljor, ökade översvämningsrisker, eventuella 

förändringar i markstabilitet med mera kommunens förmåga att upprätthålla sina åtaganden 

gentemot invånarna? Vilka nya risker kan uppstå och hur påverkas befintliga risker av 

klimatförändringarna? Det är frågor som behöver besvaras. 

 


