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FÖRORD 

Detta dokument utgör kommunens identifierade och bedömda risker och sårbarheter för 
perioden 2015-2019. Risker och sårbarheter kan innebära kriser e ller störningar i samhället. 
En kris kan uppstå snabbt och ur nästan vad som helst. Kriser tar ofta olika skepnader och den 
ena krisen är inte den andra lik. En del djupare kriser kommer att innebära att kommunen 
ställs inför en extra ordinär händelse. I Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) kapitel 1 § 
4 anges att "Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting." 

Ljusnarsbergs kommun som myndighet har det geografiska områdesansvaret för det som 
inträffar inom kommunens geografiska område, det vill säga kommunens yta. Det innebär att 
kommunen har ett ansvar at samordna krishantering för det som sker i kommunen. Därför 
behöver kommunen ha en god förståelse och beredskap för vad som kan inträffa. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys (RSA) belyser händdelser, risker och sårbarheter som kan 
leda till kriser och extra ordinära händelser som påverkar kommunen, människorna som bor 
eller uppehåller sig här negativt. De identifierade risker och sårbarheter som bedöms ha störst 
påverkan på samhället och har störst sannolikhet att inträffa, är också de händelser som är 
viktigast att försöka förebygga, motverka och lära sig hantera. 

En extra ordinär händelse i Sverige inträffar alltid i en kommun. Detta innebär att beredskap 
måste finnas i Ljusnarsbergs kommun för att bemöta oväntade händelser och händelseförlopp. 

Ewa-Leena Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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SAMMANFATTNING 

Kommunen skall vaije mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Syftet 
med risk- och sårbarhetsanalysen är att den skall utgöra en grund för det löpande arbetet samt 
förbättra möjligheten att motstå och hantera händelser som kan leda till en samhällsstörning, 
kris eller extraordinär händelse. 

I arbetet med att identifiera risker och sårbarheter har deltagit personer från de flesta 
verksamheter i kommunen. Vidare har det förekommit ett nära samarbete mellan 
beredskapssamordnarna i kommunerna i Örebro län, Region Örebro län (tidigare Örebro läns 
landsting) och tjänstemän från Länsstyrelsen i Örebro län vilka arbetar med krisberedskap. 
Den länsgemensamma gruppen har arbetat med att ta fram gemensamma definitioner, 
typhändelser, matriser och skalor samt gemensam disposition och layout. Exempel på 
typhändelser som identifierats är olycka med farl igt gods, värmebölja, skyfall, störningar i 
elförsö1jning, störningar i elektroniska kommunikationer, störningar i dricksvatten
försö1jningen och störningar i vattenreningen. 

Några av de identifierade risker som bör lyftas fram och som bedöms ha störst inverkan på 
samhälle t bör särskilt uppmärksammas. Sverige är ett land med stort behov av elförsö1jn ing 
för sin funktionalitet och försvinner elen skapar det en mängd problem inom ett stort antal 
områden. Utöver de uppenbara direkta följdverkningarna som avsaknad av ljus och tillgång 
till elektroniskt drivna produkter, avstannar exempelvis drivmedelsförsö1jningen, de 
finansiella systemen och tillgången till mediciner. Drivmedel lagras unde1jordiskt och måste 
tas upp med elektroniska pumpar, därti ll är tillgången styrd av det elektroniska finansiella 
systemet. Avgörande för människans överlevnad är tillgången till vatten, därmed medför en 
störning i dricksvattenförsö1jningen en händelse som efter relativt kort tid kan medföra en 
kris. Likaså gäller störning i vattenreningen då detta kan orsaka epidemier eller pandemier. 
Samtliga recept är numera digitaliserade, varför vid en störning i elförsö1jningen går det inte 
att avläsa recepten. 

En del av kommunens vidareutvecklingsarbete är att aktivt minimera och förbereda sig på de 
risker som har identifierats ha högst sannolikhet och få störst konekvenser. En central del är 
kontinuerliga utbildningsinsatser och övningar för samtliga personalkategorier inom 
kommunen då det är en avgörande faktor för hur väl vi kan hantera en krishändelse. Vidare är 
det av avgörande betydelse att kommunen har ett samarbete med externa aktörer, vid en 
krissituation måste samhällets samlade resurser mobiliseras oavsett verksamhets-, 
organisations- eller ägarform. 
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BEGREPP OCH TERMER 

SamhällYiktig Yerksamhet- 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. 

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

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

Sårbarhet - de egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom 
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse. 

Krisberedskap - förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och 
hantera krissituationer. 

Hot - omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot kan 
även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något eller någon 
utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att orsaka skada. 

Styrel - identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 

Sociala risker - en social risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller 
tillstånd med ursprung i sociala förhållanden och som har negativa konsekvenser för det som 
bedöms vara skyddsvärt. 

Social oro - olika typer av utfall eller angrepp på det som samhällets institutioner ser som en 
önskvärd social ordning, det skyddsvärda. 
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1 BESKRIVNING AV KOMMUNEN OCH DESS GEOGRAFISKA 

OMRÅDE 

1.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KOMMUNEN 
Ljusnarsbergs kommun, med centralorten Kopparberg, ligger längst i norr i Örebro län i 
landskapet Västmanland och har ca 4 900 invånare. Historiskt har den präglats av en 
betydande gruvnäring som tillsammans med skogsbruket lade grunden till en lång bruks- och 
indus triepok. Geografiskt kännetecknas den av kuperad terräng med bergåsar, sjöar och 
vattendrag i nord-sydlig riktning samt skog och mindre ytor brukad jord. Bebyggelsen följer i 
huvudsak en "mittlinje" från Kopparberg/Bångbro över Ställdalen och Ställberg till Härken. 

Den till kommuninvånarantalet lilla kommunen kräver stor aktiv samverkan med andra 
kommuner för en effektiv resursanvändning och för att kunna ge kommunmedlemmaran 
samma service som i övriga kommuner. Av dessa anledningar har kommunen samverkan med 
i första hand med kommunerna inom KNÖL (kommuner i Nona Örebro län) det vill säga 
Hällefors, Lindesberg och Nora, vilka har två gemensamma nämnder, Bergslagens miljö- och 
byggnämnd och Bergslagens överförmyndarnämnd samt ett gemensamt kommunalförbund, 
Bergslagens kommunalteknik. Utöver detta föms en nära samverkan på flertalet områden 
mellan KNÖL-kommunerna i nätverksform Vidare finns en gemensam nämnd, 
Västerbergslagens räddningsnämnd, med Ludvika kommun. Ljusnarsbergs kommun är även 
en aktiv part i den nybildade Region Örebro län samt deltar i ett stort antal länsgemensamma 
nätverk. 

En viktig del för kommunen är kommunikationer, riksvägarna 50 och 63 sträcker sig genom 
kommunen och genom kommunen går ävenjärnvägslinjen Örebro-Falun-Borlänge eller 
Örebro-Gävle. Detta medför att kommunen har goda kommunikationer framför allt norr-, 
söder- och västerut vilket ger stora möjligheter till in- och utpendling. Detta innebär även att 
det finns en stor trafikintensitet i kommunen och med den en ökad riskbild. 

I kommunen finns ett stort antal företag varav Kopparbergs Bryggeri AB och Ahlstrom 
Ställdalen AB är de största. Den senare är klassas som Sevesoanläggning med lägre kravnivå. 
Lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa fö ljderna av allvarliga 
kemikalieolyckor och Förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas Sevesolagstiftningen efter en allvarlig 
kemikalieolycka i Italien 1976. Lagstiftningen vänder sig till företag som hanterar stora 
mängder kemikalier. 

1.2 KOMMUNENS ANSVARSOMRÅDE OCH UPPGIFTER 
Genom speciallagstiftningen har kommuner och landsting fått ansvar för viktiga 
samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner och landsting kan även 
fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. 

Kommunernas obligatoriska uppgifter: 
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• Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ-
och familjeomsorg) 

• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan- och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

Frivilliga uppgifter: 

• Fritid och kultur 
• Energi 
• Sysselsättning 
• Näringslivsutveckling 1 

Sverige är indelat i 290 kommuner. I vatje kommun finns en folkvald församling, 
kommunfullmäktige, som beslutar om kommunens egna frågor. Kommunfullmäktige utser i 
sin tur kommunstyrelsen, som leder kommunens verksamhet. 

Kommunfullmäktige fattar beslut inom ett stort antal områden, som exempelvis grund- och 
gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor och 
energifrågor. Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och 
serveringstillstånd för alkohol.. 

Verksamheten finansieras genom kommunalskatter, statsbidrag och avgifter, och regleras 
främst i kommunallagen. Andra viktiga lagar för kommunerna är socialtjänstlagen, plan- och 
bygglagen och skollagen. 

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Sammanträdena är 
offentliga liksom protokollen från mötena. Man kan överklaga kommunala beslut genom 
antingen laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 2 

Kommunstyrelsen är det centrala förvaltningsorganet i kommunen. Det parti som har 
majoritet i fullmäktige får också majoritet i styrelsen. Kommunfullmäktige tillsätter även de 
nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämnderna ansvarar för 
förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut. Det innebär att de har ett ansvar för den 
löpande verksamheten och för att genomföra enskilda fullmäktigebeslut. 

Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fu llmäktige. 
Utbildningsnämnd och socialnämnd är exempel på vanligt förekommande nämnder. Till varje 
nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation: till socialnämnden hör en 
socialförvaltning och så vidare. 

1 (Regeringen.se, 20 14) 
2 (Regeringen.se, 20 15) 
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I Ljusnarsbergs kommun finns, utöver de gemensamma nämnderna Bergslagens miljö- och 
byggnämnd, räddningsnämnden Västerbergslagen och Bergslagens överförmyndarnämnd, 
enbait konununstyrelsen och valnämnden. Konununstyrelsen utgör således nämnd för 
samtliga områden som inte omfattas av de gemensamma nämnderna och kommunalförbundet 
Bergslagens kommunalteknik. Inom kommunstyrelsen finns två utskott, allmänna utskottet 
samt bildnings- och sociala utskottet. Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen inom 
respektive ansvarsområde. Utskotten har även erhållit delegation från kommunstyrelsen som 
ger dem rätt att ta beslut i ett flertal typ av ärenden. 
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1.3 KOMMUNENS ORGANISATION INKLUSIVE HEL- OCH DELÄGDA 

BOLAG OCH FÖRBUNDSSAMARBETEN 

Valberedning 

Val nämnd 

(S ledamöter) 

ORGANISATION 

Kommunfullmäktige 

(KF) 

(25 ledam'Öter) 

Kommunstyrelse 

(KS) 

(9 ledamöter) 

Revision 

Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

(S ledamöter) 

Allmänna utskottet 

(S ledamöter) 

Bildnings- och 

sociala utskottet 

(S ledamöter) 

Kommunala bolag och 

stiftelser 

• Ljasnarsbergs 

Kommunlager AB 
• Stiftelsen Gillersklack 

Kommunal

förbund 

• BK'I" - Bergslagens 

komml1halteknik 

• SO FINT · 

Samordnirigsförbundet i 

norr·a Örebro län 

Samarbetsorg. och 

delägarskap 

• Kommuninvest 
• P,artnerskap 

Bergslagsbanan 

• Bergskraft ekonoJriisk 

fötening 
• RKHF Ljusnarsbergs 

äldrebostäder 

• Tursam m.fl. 

Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

(7 ledamöter ) 

Bergslagens miljö

och byggnämnd 

(1!3 ledamöter) 
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1.4 VILKA FÖRFATTNINGAR SOM BEAKTATS I REDOVISNI NGEN AV 

RISK- OCH SÅRBARHETSANALVSEN 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap 

Lag (2003 :778) om skydd mot olyckor 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015 :5) om kommuners 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser; 

Övriga: 

Epizootilag ( 1999:657) 

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 

Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 

Lag (2006:263) om transport av farligt gods 

Förordning (2011 :93 1) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare 
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2 BESKRIVNING AV ARBETSPROCESS OCH METOD 

2.1 UPPDRAG 

Kommunen ska vruje mandatpeiiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i :fredstid som kan 
inträffa och hur dessa händelser kru1 påverka den egna verksamheten.3 I arbetet med risk- och 
så.rbarhetsanalyser (RSA) skall ingå att på ett systematiskt sätt identifiera, analysera och dokumentera om 
det finns sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsonu"åde som synnerligen allvarligt kan 
försänua förmågan till verksaniliet inom 01TI1"ådet samt att bedöma hur sårbar verksamheten är mot 
dessa. Arbetet skall anpassas till myndighetens behov och öVIiga förntsättninga.r.4 

Resultatet ska värderas och sanunanställas i en Iisk och sårbarhetsanalys som redovisas till 
Länsstyrelsen. 5 

2.2 MÅL OCH SYFTE 

Syftet med iisk- och sårba.rhetsanalysen är att den ska utgöra en grnnd i Ljusnarsbergs konununs 
löpande ru·bete med att förbättra möjligheten att motstå och hantera händelser som kan leda till en 
samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse. 

Analysen syftar också till att sanm1anställa kunskap om vad som kan hända och konununens fö1måga att 
hantera olika händelser srunt vilka konsekvenser händelserna kan ta, så att det förebyggande arbetet och 
beredskapsarbetet kan ges rätt fokus. Risk- och sårbarhetsanalysen är även en del i det övergiipande 
arbetet att bygga upp en god krishante1ingsfö1måga i samhället och skapa en SaI11lad bild av de iisker och 
den krishante1ingsfö1måga som finns där. 

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsai·betet är att det skall ligga till grnnd för 
förebyggande åtgärder, planering, utbildningru· och öV11inga.r i syfte att stärka konummens fö1måga att 
hantera kriser och minska oönskade händelsers skadlighet på människors liv, hälsa, egendom och miljö. 

Risk- och sårbarhetsanalysen kan förhoppningsvis också utgöra en intressant källa för infmmation till 
medborgare och anställda och dätmed innebäICt en möjlighet för dem att öka sin medvetenhet om de 
1isker som finns i nät-samhället och fö1mågan att hantera dem. 

2.3 KOMMENTAR OM MSB:s FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM 

KOMMUNERS OCH LANDSTINGS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag från regeringen att skiiva 
föreskrifter och allmätma råd om kommuners och landstings Iisk- och sårbarhetSaI1alyser. Kommunerna 
och Region Örebro län har som ambition att alltid följa dessa föreskrifter och allmätma 1-åd i sitt arbete 
med 1i sk- och sårbarhetsanalyser. Inför redovisningen i oktober 2015 har detta dock vruit oerhö11 svårt att 

3 (Lag (2006:5+1) om kommuners och landstings ~tgiirder inför och ,-id extrnordinärn händelser i fredstid och höjd beredskap.) 

' (1\!SBFS 2015:3 föreskrifter och allmänna dd om statliga myndigheters risk- och sarbarhetsanalyser) 

5 (Lag (2006:5+1) om kommuners och landstings :ltgiirdcr inför och ,-id extrnordinärn händelser i fredstid och höjd beredskap.) 
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leva upp till, eftersom de nu gällande föreskrifterna och allmänna råden trädde i kraft först den I mars 
2015. 

Arbetet med insamling av underlag och mate1ial till 1iskbedömningar i kommuner och landsting i 
Örebro län inleddes redan under sommaren eller hösten 2014. De flesta färdigställer sina dokwnent 
under våren 2015, eftersom de sedan behöver behandlas av de politiska beslutsorganen. Att hinna 
anpassa mate1ialet efter föreskrifter som kom ut i mars samma år blir då mycket svått. I den utsträckning 
det finns awikelser i denna rappo1t från MSB:s föreskrifter och allmänna råd för kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser, beror dessa på den snäva tidsramen snarare än en bristande 
ambition att följa dem. 

2.4 ARBETSPROCESS FÖR RISK- OCH SÅRBARHETSANAL YSARBETET 
I bö1jan på 2014 strutades en process upp inom ru·betsgruppen för ru·bete med RSA-frågor i länet för att 
likrikta presentation och sru11rnanställning av risk- och såt·bru·hetsanalyser i länet. Syftet vru· att öka 
jämförbru·heten och skapa en gemensrun grund för ru·betet med krutläggningen av tisker. 

Alla länets kommw1er deltog med beredskapssamordnru·e. I gruppen fanns också beredskapssru11ordnru·e 
från Region Örebro län samt ktisberedskapshandläggru·e från Länsstyrelsen i Örebro län. Flera mindre 
ru·betsgiupper bildades för att titta på bland annat, disposition i en RSA, vad som skall ingå i vruje 
riskområde, gemensrunrna typhändelser, definitioner av typhändelser, iiskmatriser, skalor för sannolikhet 
och konsekvens san1t osäkerhetsbedömning. Respektive ru·betsgrupp träffades ett flertal gånger och vid 
träffar där alla deltog presenterades resultatet. Slutprodukten blev ett länsgemensrunt stöd i fo1m av detta 
dokument. 

Det länsgemensan1rna stödet för redovisning av risk- och sfu·barhetsanalyser är ett levande dokun1ent 
som ständigt utvecklas i samverkan mellan länets kommtmer, Region Örebro län samt Länsstyrelsen. 
Målet är att dokumentet skall vara anpassat efter rådande rekommendationer och föreskt-ifter från 
Myndigheten för san1hällsskydd- och beredskap (MSB) samt ru1passat efter länets aktuella 
förntsättningru·. Ambitionen är att revideting skall ske några gånger per mandatpe1iod samt cirka ett år 
före kommuners och landstings återkommande redovisning av RSA till Länsstyrelsen. 

2.4.1 De metoder som använts i arbetet med risk- och 
sårba rhetsanalysen 

I bö1jru1på2014 strutades en process upp inom ru·betsgruppen för arbete med RSA-frågor i länet för att 
lik.tik.ta presentation och Sat11111anställning av tisk- och sfu·bru·hetsanalyser i länet. Syftet var att öka 
jämförbru·heten och skapa en gemensam grund att stå i på ru·betet med kartläggningen av risker. 

Alla länets kommw1er deltog med beredskapssamordnru·e. I gruppen fanns också beredskapssrunordnare 
från Region Örebro län srunt ktisberedskapshru1dläggare från Länsstyrelsen i Örebro län. Flera mindre 
ru·betsgrupper bildades för att titta på bland annat, disposition i en RSA, vad som ska ingå i varje 
iiskområde, vilka gemensrunma typhändelser kan vi ha, definitioner av typhändelser, risktnattiser, skalor 
för sannolikhet och konsekvens srunt osäkerhetsbedömning. Respektive ru·betsgrupp tt"äffades ett flertal 
gånger och vid träffat· där alla deltog presenterades resultatet. Slutprodukten blev ett länsgemensan1t stöd 
i fonn av detta doktll11ent. 

Det länsgemensrum11a stödet för redovisning av Risk- och sårbarhetsanalyser är ett levande dokttment 
som ständigt utvecklas i srunverkan mellan länets kommuner, Region Örebro län san1t länsstyrelsen. 
Målet är att doktm1entet skall vara ru1passat efter rådande rekommendationer och föresktifter från 
Myndigheten för sanlhällsskydd- och beredskap (MSB) samt anpassat efter länets aktuella 
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förntsättningar. Ambitionen är att revidering skall ske några gånger per mandatperiod samt cirka ett år 
före kommuner och landstings återkonm1ande redovisning av RSA till länsstyrelsen. 

I Ljusnarsbergs kommun har Konummledningsgrnppen, vilken är en arbetsgrupp med komrntmens 
ledande tjänstemän, analyserat de risker som rubricerats i den länsgemensanm1a mallen. Arbetsgrnppen 
har bestått av personer med ansvarsonu'åden för komrntmens uppgifter gentemot konununmedborgama. 

Metoden som använts i arbetet med iisk- och sårbarhetsanalysen har bestått av e1farenhetsåte1fö1ing i 
samband med arbetsgruppens träffar. Arbetsmötena har dokumenterats och gemensamma genomgångar 
av rnb1icerade typhändelser har gjorts. Dessa typhändelser har geme11san1t värderats och klassats i en 
riskmatiis. 

2.4.2 De interna, externa och privata aktörer som deltagit i arbetet 
Ljusnarsbergs konununs Konunwuedningsgrupp 2015 består av 

Bo Wallströmer, kommunchef och IT-chef 
Anders Nordlund, bildningschef 
Ewa-Marie Ernlund Svensk, socialchef 
Anders Andersson, kanslichef och beredskapssamordnare 
Sara Jonsson, ekonomichef 
Jessica Eiiksson, fastighetschef 
Mikael Haapala, näringslivsutvecklare 

Beredskapssan10rdnare Anders Andersson har Lmder arbetet med iisk- och sårbarhetsanalysen 
konsulterat ett fle1tal av kommunens samverkanspaitners. 

Vid utfommingen av risk- och sårbai·hetsanalysen hai· webbredaktör Anders S Andersson och registi·ator 
Johanna Haaraoja deltagit. 

2.4.3 Vilket material och underlag som använts för arbetet med risk-
och sårbarhetsanalysen 

Det mateiial och underlag som använts för ai·betet är i huvudsak den länsgemensai1U11a mallen och dess 
källfö1teckning sanit den tidigare framtagna 1isk och sårbai·hetsanalysen för Ljusnarsbergs konunun som 
antogs av konmmnföllmäktige den 15 maj 2014 § 39. 

2.4.4 Gjorda avgränsningar med motiv 
Utifi'ån de identifierade och värderade riskerna inom konummens ansvai·somrade hai· en avgrärlsning 
skett. Att genomföra en fö1måge- och sårbarhetsbedöl1U1ing av alla identifierade iisker och hot är tids
och resmskrävande och är inte rimligt att göra vaije år. Detta irmebär att det blir viktigt att vaiiera 
analyserade risker och hot från år till år så att fler onu'åden analyseras över tid. 

2.5 SEKRETESS OCH SPRIDNING AV MATERIAL 

Denna iisk- och sårbai'hetsanalys är en öppen handling. Det fums ingen hen1lig bilaga. Risk- och 
sårbarhetsanalysen publiceras på Ljusnai-sbergs konuntms webbplats. 

15 



3 IDENTIFIERAD SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM 

KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

Redovisningen av identifierad samhällsviktig verksamhet utgår från nedanstående sektorer 
och funktioner: 

Samhällssektor 
Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom vilka viktiga 
samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan identifieras. 

Viktig samhällsfunktion 
Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som upprätthåller en viss 
funktionalitet. Vaije sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer och upprätthålls av 
en eller flera samhällsviktiga verksamheter. 

Samhällsviktig verksamhet 
Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer 
och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. 

· Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner vid 
allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som samhällsviktig. 

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse. 

Nationellt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller störning i 
verksamheten kan leda till allvarliga nationella eller internationella konsekvenser. 

Regionalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bo11fall eller en störning i 
verksamheten kan leda till allvarliga regionala konsekvenser. 

Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bo11fall eller en störning i 
verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser. 

Energiförsö1jning 

Finansiella tjänster 

Handel och industri 

Hälso- och 
sjukvård samt 
omsorg 

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

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala 
betalningssystemet, värdepappershandel 

Bygg- och entreprenadverksamhet, 
detaljhandel, ti llverkningsindustri 

Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, 
omsorg om barn, funktionshindrade 
och äldre, primärvård, psykiatri, 
socialtjänst, smittskydd för djur och människor 
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Information och 
kommunikation 

Kommunal teknisk 
försötjning 

Livsmedel 

Offentlig 
förvaltning 

Skydd och säkerhet 

Socialförsäkringar 

Transporter 

Telefoni (mobil och fast), internet, 
radiokommunikation, distribution av post, 
produktion och distribution av dagstidningar, 
webbaserad information, sociala medier 

Dricksvattenförsö1jning, avloppshantering, 
renhållning, väghållning 

Distribution av livsmedel, primärproduktion av 
livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning 

Lokal ledning, regional ledning, nationell 
ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk 
och konsulär verksamhet 

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt 
försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 
räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, 
gränsskydd och immigrationskontroll, 
bevaknings- och säkerhetsverksamhet 

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen 

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, 
vägtransport, kollektivtrafik 
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Identifierade samhällsviktiga verksamheter i Ljusnarsbergs kommun redovisas i nedanstående 
tabell. 

Sektorer I Exempel på viktiga samhälls- ·1 Verksamhet 
funktioner per samhällssektor 

I 
Energiförsötj ning Produktion och distribution av el, Fortum är det största 

fj ärrvärme samt tillgången på elnätsföretagen i kommunen. 
drivmedel. 

Finansiella tjänster Betalningar. Kontantförsö1jning som 
kontanthantering, 
betalningsförmedling, fondverksamhet 
och värdepapper. 

Handel och industri Detaljhandel och tillverknings- Kopparbergs B1yggeri AB och 
industrin. Ahlstrom Ställdalen AB 

Hälso- och sjukvård Akutsjukhus, psykiatri, primärvård, Tre vård- och omsorgsboenden, 
samt omsorg barnomsorg, smittskydd, tre gruppbostäder enligt LSS, två 

läkemedelsdistribution, hemtjänstgrupper . Hemsjukvård, 
funktionshindrade och äldre. I FO-enheten, Apotek och 

doscenter. Vårdcentral. 
Bi Id ningsverksam het Barnomsorg, måltid och ledning. Förskola och Fritidsverksamhet, 

Måltidsverksamhet, lednings-
grupp. 

Information och Fast telefoni, mobil telefoni och Telia/Skannova 
kommunikation internet. 

Kommunväxel, kommunens web-sida Kommunen 
IT-kommunikation, radio. Teracom 
Kommunikationssystem i form av TV, 
Sveriges rad io, internet, tidningar, 
post, IT och sociala medier. 

Kommunalteknisk Dricksvattenförsö1jning, Vattenverk, avloppsreningsverk, 
försötjning avloppshantering, renhållning, ledningsnät, återvinningscentral, 

avfallshantering samt väghållning av vägunderhåll av kommunalväg 
kommunalväg. 

Livsmedel Dricksvatten. Tillverkning, distribution Vattenverk, vattenledningsnät 
och kontroll av livsmedel. 

Offentlig förvaltning Regional ledning, Länsstyrelsen Krisledningsgrupp, POSOM 
ledningsfunktioner Kommunstyrelsen (psykosocialt omhände11agande ). 
stödfunktioner 

Skydd och säkerhet Polismyndigheten Region Bergslagen, Polisstation i Kopparberg, 
Västerbergslagens räddningstjänst, Brandstation i Kopparberg. 
Bevaknings- och säkerhetsverksamhet 
med mera. 

Socialförsäkringar Offentliga trygghetssystem som Försäkringskassan 
utbetalning av pension, A-kassa, A-kassa 
socialförsäkringar och IFO-enhet 
försörjningsstöd. 

Transpo11er Väg-, järnväg- och flygtransporter/ Länstrafiken, Tåg i Bergslagen 
logistik, kollektivtrafik. 
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4 IDENTIFIERADE KRITISKA BEROENDEN FÖR KOMMUNENS 

SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHET 

En sammanställning av de fem verksamheternas identifierade beroenden av fungerande 
funktioner från andra delar av samhället som drivmedel, el, och farbara vägar, redovisas i 
tabellen nedan. Vatten- och avloppsverksamhet är representerad av reningsverket, 
vattenverket och ledningsnät i denna tabell på grund av att deras beroenden ser olika ut utifrån 
deras anläggningars geografiska läge och fysiska konstruktion. Beroendena är skrivna i 
bokstavsordning och uppdelade i tre olika kategorier. Dessa redogör för hur länge 
verksamheterna anser att de kan bedriva sin verksamhet, på ett annat men fungerande sätt, 
efter ett avbrott eller bortfall av funktionen. 

Beroende I< 3 timmar · I 24 timmar ·It vecka ·i Kommentar 
Drivmedel Bergslagens Hemtjänst/Hemsjukvård Väster-

kommunal- bergslagens 
teknik (BKT) räddnings-

tjänst 
Elektron i ska Hemtjänst/Hemsjukvård Mobiltelefon och 
kommunika- IFO trygghets larm. 
tioner Dokumentation och 

verksamhetssystem 

Serverhall Skanovas/Telias 
leverans av internet-
anslutning 

Elförsö1j ning Västerbergs lagens Kräver diesel till 
räddningstjänst reservkraftsaggregat. 
Hemtjänst/Hemsjukvård 
Vård- och omsorgsboende 
Område funktionshinder 
Familj och individ 
Bergslagens kommunal-
teknik 

Farbara vägar Hemtjänst/ Måltid 
Hemsjukvård 

Personal Bergslagens Ingen av bildnings 
kommunal- verksamheter kan 
teknik (BKT) upprätthållas utan 

personal. 
Vård och omsorg 
kräver personal-
bemanning. 

Vatten Hemtjänst/Hem-sjukvård Måltid 
Område funktionshinder 

Värme Hemtjänst/Hem-sjukvård 
Område funktionshinder 
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4. 1 FÖRDJUPNING AV KRITISKA BEROENDEN 
En sammanställning av verksamheternas identifierade beroenden av fungerande funktioner 
från andra delar av samhället, så som drivmedel, el, och farbara vägar redovisas i tabellen 
nedanför. Beroendena är uppdelade i tre olika kategorier som redogör för hur länge 
verksamheterna anser att de kan bedriva sin verksamhet, på ett annat men fu ngerande sätt, 
efter ett avbrott eller bortfall av funktionen. 

! Kritiska 

'I 

I • I Samhällsviktig Identifierad Konsekvenser av I Tolerabel avbrottst11 
funktion samhällsviktig ' beroenden avbrott/allvarlig 

,, verksamhet i verksamhctsstörning 
1' tl 1, 

Väghållning Snöröjning Personal, Transpo1t störning, < 3 h (december-mars) 
drivmedel vägar oframkomliga, 

störning i personal-
och varuförsörjning, 
räddningstjänst, 
ambulans, 
framkoml ighet med 
mera. 

Måltid Mathantering Vatten Svårigheter att En vecka 
upprätthålla normal 
fu nktion. 
Hygienproblem 

Måltid Mathantering Farbara Livsmedelsförsö1jning En vecka 
vägar 

Vattenverk Vatten Elförsö1jning Tryggad 15-20 timmar i 
vattenförsötjning til l Kopparberg, Bångbro 
kommuninvånare och Ställdalen. 

30-35 timmar i övriga 
delar av kommunen. 

Vattenverk Vatten Förorening Tryggad 15-20 timmar 
vattenförsötjning ti ll 
kommuninvånare. 
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5 IDENTIFIERADE OCH ANALYSERADE RISKER FÖR 

KOMMUNEN OCH KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

5.1 RISKIDENTIFIERING OCH RISKANALYS 
Riskidentifiering 
Riskidentifiering syftar till att identifiera extraordinära händelser och förhållanden inom 
kommunens egen verksamhet och det geografiska området som innebär ett hot eller en risk. 
Resultatet av riskidentifieringen bör vara riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier och bör 
omfatta risker och hot inom följande områden 

0 naturolyckor, 
0 andra olyckor, 
0 teknisk infrastruktur och försö1jningssystem, 
0 antagonistiska hot och social oro, 
0 sjukdomar. 

Riskanalys 
Riskanalysen utgår från de identifierade riskerna eller ett urval av dessa. De identifierade 
riskerna utvecklas till mer utförligt beskrivna riskscenarier. Riskanalysen innehåller en 
värdering av hur sannolikt det är att scenariot skall inträffa och vilka direkta konsekvenser 
som det medför. I de fall då sannolikhetsbedömningen är förenad med allt för stor osäkerhet 
kan bedömningen utelämnas. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är befolkningens 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden som rättssäkerhet och 
demokrati, samt skador på egendom och mi ljö. 

Vid konsekvensbedömningen kan inledande slutsatser dras om sårbarhet och brister i 
förmåga, vilka sedan sammanfattas ti llsammans med andra slutsatser. 

5.2 TVPHÄNDELSER 
Naturolyckor oclt extrema viiderltiimlelser 

• Värmebölja 
• Storm 
• Snöoväder 
• Översvämning 
• Skyfall 
• Ras och skred 
• Skogsbrand 
• Åska 

Andra olyckor 
• Anläggningar med hantering av farliga ämnen 
• Farligt gods 
• Allvarlig händelse i publikt område 
• Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt) 
• Brand i särskilda objekt 
• Händelse på aiman plats med stora konsekvenser för kommunen 
• Dammbrott 
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Teknisk infrastruktur och försörj11i11gssystem 
• Störningar i dricksvattenförsö1jningen och avloppssystem 
• Störningar i livsmedelsförsörjningen 
• Störningar i finansiella system 
• Störningar i elförsörjningen 
• Störningar i elektroniska kommunikationer 
• Störningar i värmeförsö1jningen 
• Störningar i drivmedelsförsö1jningen 
• Störningar i transporter 

A11tago11istiska hot och social oro 
• Vansinnesdåd och pågående dödligt våld 
• TeITor/våldsbejakande extremism 
• Social oro 
• Sociala risker 
• Subversiv verksamhet 

Sjukdomar 
• Pandemi/epidemi 
• Epizooti och zoonos 

5.3 IDENTIFIERADE TYPRISKER MED DEFINITIONER 
Nedan definieras vad som menas med en viss typhändelse samt kommunens förutsättningar 
för händelsen samt en kort historisk återkoppling. 

I Ljusnarsbergs kommun har ingen större olyckshändelse eller tillbud inträffat under 
mandatperioden 2011-2014. 

5.4 NATUROLYCKOR OCH EXTREMA VÄDERHÄNDELSER 
Det finns olika sorters extrema väderhändelser och en del är våldsamma, till exempel ett 
häftigt ösregn eller en storm. Andra byggs upp genom att någon viss väderlek dominerar 
under en längre tid, till exempel en värmebölja eller osedvanligt kallt väder. En längre period 
med torka eller ihållande regn kan också leda till extrema förhållanden.6 En av 
klimatförändringarnas effekter är att det kommer bli allt vanligare med extrema 
väderhändelser som i sin tur kan ge ökade problem för olika samhällsviktiga verksamheter. 7 

5.4.1 Värmebölja 
Värmebölja definieras av SMHI som en sammanhänpnde period då dygnets högsta 
temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck. Extrema och långvariga värmeböljor 
medför olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Det är 
framförallt sårbara grupper som äldre, sjuka och barn, som löper stor risk. Det kan även ge 
flera problematiska effekter på miljö, ekonomi och infrastruktur. Sammantaget kan det 
innebära sårbarhet för viktiga samhällsfunktioner som tillgång och kvalitet på vatten samt 

6 (SMHI, u.d.) 

7 (FOI, 2008) 

3 (SMHI, 20 11) Vännebölja 
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stora ekonomiska förluster i jord- och skogsbruket.9 Med ett varmare klimat ökar också 
problemen med skadegörare, växtsjukdomar och ogräs. 10 

En värmebölja innebär för Ljusnarsbergs kommun en stor påverkan på äldreomsorgen då en 
extrem värme främst är farligt för äldre och där kroniskt sjuka är en särskilt utsatt grupp. 
Extrem värme medför sannolikt en större ohälsa och ett ökat antal dödsfall bland äldre och 
kroniskt sjuka. 

S.4.2Storm 
Kraftiga stormar där träd knäcks eller rycks upp med rötterna och elledningar som slits sönder 
kan få allvarliga konsekvenser för länet och samhället i form av skador på infrastruktur. 11

. 

En kraftig storm kan för Ljusnarsbergs kommun innebära stor påverkan på infrastrukturen, 
den fysiska i form av att såväl vägar som järnvägar blir ofärd bara samt att nedfallna träd 
medför avbrott i elförsö1jning och möj ligheterna till telefonkommunikationer. 

5.4.3 Snöoväder 
Snöfall i samband med kraftig vind och mycket dålig sikt. Snöoväder kan orsaka att snödrivor 
blockerar vägar, elavbrott och problem för kollektivtrafiken. I vissa fall kan människor bli 
insnöade i sina hem samt skolor och företag tvingas stänga. 

Ett snöoväder medför för kommunen likartade konsekvenser som en storm. 

5.4.4Översvämning 
I Sverige uppstår översvämningar oftast genom att sjöar och vattendrag svämmar över efter 
perioder med riklig nederbörd eller i samband med snösmältning och isproppar. I sådana 
lägen påverkar också avrinningsområden, topografi och geologi hur översvämningen 
utvecklas. Översvämningar kan också orsakas av brustna dammar och fördämningar eller i 
samband med kraftiga skyfall. Vattenansamlingarna har en förmåga att på kort tid orsaka 
stora skador på fastigheter, infrastruktur (framförallt vägar och banvallar) samt påverka 
sanitet- och hygienförutsättningar genom att störa vattenrening och skapa grogrund för 
smittspridning. Frekvensen på översvämningarna väntas kunna öka i ett framtida klimat. 12 

Kommunen drabbades av översvämning i samband med vårfloden 1977 men har sedan dess 
varit förskonad från detta naturfenom. Största risken är att Arbogaån, vilken rinner genom 
kommunen, drabbas av översvämning, detta skulle framför allt drabba vägbron vid Sundbo, 
bron väg 63 i Kopparberg och bron vid Bånghammar samt dammarna vid Finnhytte
dammarna. Utöver detta kan Nittälven drabbas av översvämning. Enligt genomförd 
översvämningskartering är inte översvämningsrisken överhängande. 

9 (Länsstyrelsen i Örebro Län, 2011) 

10 (Jordbruks verket, 2012) 

11 (SOU, 2007) s 124 

12 (Länsstyrelsen i Örebro Llln, 2011) 
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5.4.5 Skyfall 
Med ett förändrat klimat kommer troligen skyfallen bli kraftigare och öka i antal. Skyfall kan 
leda till att vägar och järnvägsbankar spolas bort vilket i sin tur kan leda till stora störningar i 
transporter, med stopp och långa omdirigeringar av trafiken. 13 El-, gas- och teleavbrott på de 
fasta näten och de mobila tele- och datanäten kan slås ut på grund av skyfall eller 
åsknedslag.14 De kommunala ledningsnäten kan påverkas och även avloppsreningsverken. 15 

Ljusnarsbergs kommun har inte under senare tid drabbats av sådana skyfall att det inneburit 
någon a llvarlig risk. Befintligt dagvattensystem fungerar på ett tillfredställande sätt och det 
har inte bedömts behövts utökas dimensionellt. 

5.4.6 Ras och skred 
Ras har inträffat i länet i samband med höga flöden i vattendrag och sa1rnolikheten är 
medelhög. Ras och skred är plötsliga och snabba processer som kan få allvarliga 
konsekvenser och inträffade ras har hotat bebyggelse och raserat vägar, järnvägar, broar och 
elledningar. Klimatanalyser för Örebro län visar på en ökning av nederbörden vilket påverkar 
jordars s tabilitet negativt, vilket i sin tur ökar faran för ras och skred. 

Enligt undersökningar av Statens geotekniska institut kommer säkerheten och jordslänters 
stabilitet försämras med 5- 30 procent i och med ett förändrat klimat. De flesta ras och skred 
inträffar under vår och höst då trycket i markens porer är högt till fö ljd av till exempel 
intensiv nederbörd och snösmältning. 

I Ljusnarsbergs kommun bedöms inte finnas några naturliga förutsättningar för ras och skred. 

5.4. 7 Skogsbrand 
En brand kan uppstå på grund av mänsklig aktivitet, till exempel oaktsamhet vid grillning, 
gräseldning och rökning. En brand kan också uppstå på grund av naturfenomen och felaktig 
teknik. Vid bränder är det ofta brandröken som är det största hotet mot mä1rniskor och djur. 16 

Ljusnarsbergs kommun består till stora delar av skog varmed följer en risk för skogsbrand. 
Fle11al skogsområden befinner sig i närheten av bebyggelse, exempelvis Hörken, Yxsjöberg, 
Mossgruvan och Bastkärn, vilket ökar risken för en skogsbrand sprider sig till att även 
medföra fara för människors liv och hälsa. Under den senaste tioårsperioden har ett mindre 
antal skogsbränder förekommit i kommunen v ilka krävt betydande insatser från 
räddningstjänsten men ej itrneburit omedelbar fara för människors liv och hälsa. En 
om fattande skogsbrand skulle innebära stora påfrestningar på i första hand räddningstjänsten. 

5.4.8 Åska 
Ungefär 2000 åskväder pågår ständigt runt jordklotet. Eftersom åska gynnas av hög 
temperatur och fuktig luft är frekvensen högst i tropiska områden. I Sverige kan åska uppträda 
närsomhelst på året men de flesta åskdagarna inträffar i periodenjuni- augusti. Åska är 
vanligare vid kusterna (Västkusten 25- 30 åskdagar/år) och södra eller mellersta Sverige och 
mindre vanligt i Norrland och fj ällområdena (Lapplandsfj ällen 1-3 åskdagar/år). Örebro län 
ligger i ett område som i genomsnitt har runt 20 åskdagar per år. Åska är ett begränsat 

Il (Länsstyrelserna, 20 11 ), Skyfall i nutid och framtid 

"(Länsstyrelserna, 20 11) Skyfall i nutid och framtid 

15 (Länsstyrelserna, 20 11) Skyfall i nutid och framtid 

16 (Räddningsverket, 2004) Riskhantering i översiktsplaner· en vägledning fbr kommuner och länsstyrelser 
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väderfenomen som normalt inte innebär någon omfattande åverkan eller skador på 
samhällsviktig infrastruktur, men dagens elektronik är ofta åskkänslig. 17 Eventuellt kan 
k limatförändringarna också medföra gynnsammare förutsättningar för bland annat åska i 
framtiden. 18 

Åska bedöms inte att utgöra någon stor risk i Ljusnarsbergs kommun då det saknas högre 
byggnader i kommunen. Historien de senaste åren visar även att det inte förekommit åskväder 
som inneburit en större samhällsstörning. Åska med påföljande skogsbrand kan dock innebära 
stora konskevenser för kommunen. 

5.5 ANDRA OLYCKOR 
CBRNE är ett samlingsbegrepp för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R), nukleära 
medel och ämnen (N) och explosiva medel och ämnen (E). Genom avsiktlig spridning eller 
annan händelse kan samhället drabbas av allvarliga konsekvenser. Händelser med skadliga 
kemikalier, sjukdomsalstrande mikroorganismer, joniserad strålning och explosiva ämnen är 
alltid allvarliga och kan kräva stora sjukvårds- och räddningsinsatser. Enligt länets största 
räddningstjänst, Nerikes Brandkår, har det totalt under 2001- 2012 skett 409 utsläpp av farliga 
ämnen och totalt har 30 personer skadats vid olyckor med farliga ämnen.19 Ingen rerson har 
omkonrn1it på grund av en olycka med farliga ämnen under de senaste elva åren.2 Över 
hälften av alla räddningsinsatser till bränder i byggnader sker i bostäder. Ett problem som 
särskilt utmärker sig i flerbostadshus är glömda påslagna spisar, medan småhus är särski lt 
drabbade av soteldar. Antalet insatser till bränder i skolor ökade åren 2005- 2008. Under 2008 
noterades det högsta antalet, totalt 787. Efter 2008 har antalet insatser minskat och i den 
senaste statistiken för 2012 var det totala antalet räddningsinsatser till skolbränder 508.21 

5.5.1 Anläggningar med hantering av farliga ämnen 
Till farliga anläggningar brukar räknas alla anläggningar som genom sin verksamhet kan 
orsaka brand, kemikalieutsläpp och ex:Elosioner, och som genom sina farliga egenskaper kan 
skada människor, miljö och egendom. 2 

I kommunen finns en så kallad Sevesoanläggning, Ahlstrom Ställdalen AB som dock klassas i 
den lägre kategorin. Ahlstrom Ställdalen AB tillverkar fibermaterial till bland annat filter och 
i processen används kemikalier. Sevesoklassningen innebär att företaget är föremål för extra 
tillsyn av Länsstyrelsen i Örebro län. En utsläpp skulle kunna medföra stora konsekvenser för 
kommunen i allmänhet och Ställdalen i synnerhet. 

5.5.2 Farligt gods 
Miljontals ton av farl igt gods transporteras varje år på vägar och järnvägar i Sverige, och även 
med båt och flyg. Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller 

17 (SMHI, 2010) Åska i Sverige 2002-2009 Meteorologi 14 1 

18 (Länsstyrelsen i Örebro Län, 20 11) Stormar i Örebro Jan 

19 (Nerikes Brandkår, 2012) Utryckningsstatistik 2001-2012 

20 (Nerikes Brandkår, 2012) Utryckningsstatistik 2001-2012 

21 (MSB, 20 14) Bränder under vintermånaderna december-mars 

22 (Räddningsverket, 2004) Riskhantering i översiktsplaner - En vägledning lbr kommuner och länsstyrelser 
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fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. 
Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande 
egenskaper. 23 

Såväl riksvägarna 50 och 63 samt järnvägslinjen Örebro-Falun-Borlänge eller Örebro-Gävle 
och samtliga dessa sträckor är starkt trafikerade av transporter med farligt gods. Riksväg 50, 
Bergslagsdiagonalen, utgör en pulsåder i Sveriges inland som sträcker sig från Jönköping i 
söder till Söderhamn i norr, sammantaget är den 466 kilometer lång. Riksväg 63 går mellan 
Karlstad och Ludvika och är på sträckan Hällefors-Kopparberg såväl smal som krokig. 
Riksväg 63 passerar centrum av Kopparberg. Järnvägslinjen Örebro-Falun-Borlänge eller 
Örebro-Gävle har två stationer i kommunen, Kopparberg och Ställdalen. 

Olycka med farligt gods på väg eller järnväg kan få mycket stora konsekvenser för 
kommunen. 

S.S.3Allvarlig händelse i publikt område 
En allvarlig olycka eller en katastrof i samband med ett sådant evenemang kan få stora 
konsekvenser för kommunen. En av svårigheterna med att samla väldigt många människor på 
en begränsad yta är att även en liten initial händelse kan leda till en serie av omständigheter 
som snabbt får allvarliga konsekvenser. Inga publika evenemang är riskfria och olyckor och 
katastrofer sker så gott som årligen. Kraven på den som arrangerar ett sådant evenemang är 
därför höga, men olyckan kan ändå vara framme. 

Ur ett samhällsperspektiv finns riskerna framförallt i att en stor mängd människor kan komma 
att påverkas vid en sådan händelse, vilket kan få effekter på personaltillgång och få stora 
psykosociala konsekvenser. Sådana scenarier leder också till en mycket hög belastning på 
vård, omsorg och informationsflöden. 

I Ljusnarsbergs kommun få evenemang med stor publik, det enda kontinuerliga evenemanget 
av denna karaktär är Kopparbergs marknad, vilken har ett stort antal besökande. 

S.S.4Stor trafikolycka (tåg/båt/flyg) 
En stor trafikolycka med många skadade eller döda personer eller en flygolycka är exempel 
på en allvarlig händelse som normalt inte får stora konsekvenser för samhällsviktig 
verksamhet. 

Då riksvägarna 50 och 63 samt j ärnvägslinjen Örebro-Falun-Borlänge eller Örebro-Gävle 
passerar kommunen, finns en fara för stor trafikolycka. Störst risk utifrån ett samhällsviktigt 
perspektiv är en bussolycka där antalet skadade och/eller döda kan bli stora. Då tåglinjerna 
passera orterna Kopparberg och Ställdalen kan en tågolycka medföra stora konsekvenser för 
kommunen, i synnerhet om denna skulle inträffa vid eller i närheten av stationsområdena. 
Någon större trafikolycka har inte inträffat i kommunen sedan järn vägsolyckan i Ställdalen 
1956. 

5.5.5 Brand i särskilda objekt 
De flesta bränder som inträffar kan hanteras av räddningstjänsten och får mycket begränsad 
påverkan på samhällsviktiga funktioner. Dock kan brand i vissa särskilda objekt få stora 

23 (MSB, 2009) Transport av farligt gods-väg ochjämväg 2009-2010 
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konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och människors möjlighet ti ll vardagsliv. Några 
exempel kan vara brand i samhällsviktiga anläggningar som värmeverk, ställverk, viktiga 
ledningsnät eller uppställningsgarage för bussar. Men även bränder i farliga anläggningar, 
vissa lagerplatser och andra knutpunkter kan fä påverkan för människor i form av spridning 
av farlig rök eller att viktiga platser på annat sätt blir otillgängliga. 

E n brand i vissa byggnader kan fä stora konsekvenser för kommunen, skulle brand inträffa vid 
något av kommunens äldreboende eller boende för funktionsnedsatta skulle det kunna fä 
förödande konsekvenser. Likartat är konsekvenserna av brand i förskola och skola under 
verksamhetsid. Brand i ett hyreshus i kommunen skulle även det medföra stora konsekvenser. 
Kommunen har även ett flertal byggnader av kulturhistoriskt värde vilket skulle kunna gå 
förlorade vid en brand. Kommunen har varit förskonad från stora bränder en längre tid. 

5.5.6 Händelse på annan plats med stora konsekvenser för 
kommunen 

Erfarenheter från händelser som Estoniakatastrofen 1994, jordbävningen i Sydostasien 2004 
och i viss mån även vulkanutbrottet på Island 2010, har visat att en händelse på en plats kan fä 
konsekvenser inom andra geografiska områden. Sådana händelser kan drabba vissa 
arbetsplatser, nyckelpersoner eller kommundelar särskilt hårt eller påverka transporter och 
resor, ibland i sådan utsträckning att det får effekt på samhällsfunktioner. Behovet av 
beredskap för psykosocialt omhändertagande av anhöriga och hemvändande drabbade kan 
också bli påtagligt. 

Händelser av denna karaktär har kommunen mycket liten möjlighet att påverka men det måste 
finnas en beredskap i de fall personer bosatta i kommunen blir drabbade. Därav följer att 
kommunen dels måste ha en god samverkan med övriga kommuner i närområdet för 
ömsesidig hjälp, dels måste ha ett bra arbete med psykologiskt och socialt omhändertagande. 

5.5. 7 Damm brott 
Dammbrott kan inträffa till följd av bristfälligt underhåll av en damm men det kan också 
inträffa på grund av till exempel elfel, underdimensionering eller genom dominoeffekter om 
dammar uppströms brister. Höga dammar med stora magasin utgör den största risken och 
finns det bebyggelse nedströms kan skadorna och konsekvenserna bli mycket allvarliga. När 
det gäller dammsäkerhet har kraftindustrin ett eget klassificeringssystem som benämns 
"RIDAS". Systemet utgår från konsekvenserna av ett <lammbrott, exempelvis risk för förlust 
av människoliv eller ekonomisk skadegörelse. 

Det finns ett flertal fördämningar och regleringar av vattendrag i kommunen för utvinning av 
elkraft med mera. Dessa beräknas dock inte utgöra någon stötTe risk men de behöver 
kontinuerligt kontrolleras. 
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5.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR OCH FÖRSÖRJNINGSSYSTEM 
Fungerande teknisk infrastruktur och försö1jningssystem är viktiga inte bara för 
samhällsviktig verksamhet och samhällets krisberedskap, utan också för den enskilde 
individen. För att samhället skall kunna fungera behövs tillgång till el, vatten, värme och 
telekommunikationer. 

MSB har tagit fram förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försö1jningen av 
dricksvatten, livsmedel och värme.24 Det faktum att dricksvatten, livsmedel och värme är 
grundläggande vid en kris i det moderna samhället blev skrämmande tydligt då Japan 
drabbades både av en tsunami och en kärnkraftsolycka våren 2011. 25 Resultatmålen handlar 
bland annat om miniminivåer för tillgång till dricksvatten, planering för att upprätthålla 
livsmedelsförsö1jningen och tillgång till uppvärmda utrymmen vid störningar i 
värmeförsöijningen.26 

5.6.1 Störningar i dricksvattenförsörjningen 
För människors överlevnad behöver vi tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar 
kvalitet.27 I Sverige använder vi dagligen ungefär 70 liter vatten per person för dryck, till 
matlagning och personlig hygien.28 För disk, tvätt, städning med mera används ytterligare 
cirka 130 liter vatten per person och dygn.29 I ett krisläge tillhör dricksvatten ett av de 
nödvändigaste behoven för den enskilda individen och befolkningen som helhet. 

Kommunala vattentäkter med vattenverk finns i Finnhyttan (Kopparberg), Ställberg, Hörken, 
Yxsjöberg, Bastkärn och Mossgruvan. Kapaciteten i Finnhyttan är många gånger större än de 
andra tillsammans samt i en storleksordning som kan betjäna en betydligt större befolkning än 
den nuvarande i kommunen. Reservvattentäkt finns i Ställdalen. 

Den s tora föroreningsrisken för vattentäkterna är en olycka med farligt gods där kemikalier 
tränger ner i vattnet. Andra risker är sabotage, återströmmande vatten och processfel. 
Finnhyttan har skyddsområde, övriga saknar detta. 

Utöver de kommunala vattentäkterna finns det privata vid sommarstugeområden med mera. 

De kommunala vattenverken har beredskap för strömavbrott genom anslutningsmöj ligheter 
för mobila reservkraftaggregat. 

Samtliga vatten- och avloppsanläggningar är känsliga för sabotage. Den allvarligaste 
konsekvensen uppstår om dricksvattnet förgiftas. 

Avbrott eller störningar i vattenförsö1jningen är särskilt känsliga för äldre- och gruppboenden, 
centralköket, vårdcentralen och Kopparbergs Bryggeri AB. Den andra, utöver kommunen, 
stora arbetsgivaren med verksamhet i kommunen, Ahlstrom i Ställdalen AB har egen 

H (MSB, 20 11 ) Förslag till resultatmål fbr samhällets krisberedskap fbr fbrsörjning av dricksvatten, livsmedel och värme 

25 (MSB, 2011 ) Förslag till resultatmål fbr samhällets krisberedskap fbr fbrsörjning av dricksvatten, livsmedel och vänne 

26 (MSB, 2011 ) Förslag till resultatmål fbr samhällets krisberedskap fbr fbrsörjning av dricksvatten, livsmedel och värme 

27 (MSB, 2011 ) Förslag till resultatmål fbr samhällets krisberedskap för försörjning av dricksvatten, livsmedel och värme 

28 (MSB, 2011 ) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för fbrsörjning av dricksvatten, livsmedel och värme 

29 (MSB, 2011 ) Förslag till resultatmål fbr samhällets krisberedskap för fbrsörjning av dricksvatten, livsmedel och värme 
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vattenförsö1jning. I kommunen finns inga verksamheter eller företag med 
sprinkleranordningar som betjänas direkt från kommunens vattennät. 

S.6.2Störningar i livsmedelsförsörjningen 
Livsrnedelsförsö1jningens systern är komplext och livsmedelsflödet innehåller ofta många 
olika steg från råvara till färdig mat hos konsumenten. Livsmedelsförsö1jningen består av 
flera verksamheter som livsmedelsproduktion, lager, dagligvaruhandel, restauranger och 
storkök. Beroendet av fungerande tele- och datakommunikationer har successivt ökat i och 
med den tekniska utvecklingen inom livsmedelssektorn.30 Livsmedelsförsö1jningen är starkt 
beroende av transporter i alla verksamheter. Konceptet "just intime" används inom 
livsmedelsförsö1jningen och innebär att lagerhållningen är liten och sker till stor del på 
vägarna. Transporter behövs för att förflytta produkter i livsmedelskedjan och elförsö1jningen 
är viktig för att hålla igång de flesta verksamheter. 31 

Livsmedelsförsörjningen i kommunen är en privat verksamhet och för närvarande finns två 
livsmedelsaffärer, ICA Kopparhallen och Lådan. I kommunens regi finns ett tillagningskök 
samt mattjänst som transporterar ut mat till människor i behov av hemtjänst. 
Logistikverksamheten är generellt mycket beroende av infrastrukturen, det vill säga i det 
aktuella fallet vägnätet, men förbrukar även stora kvantiteter drivmedel. Problem eller 
störningar av den karaktären skulle orsaka störningar som gör att livsmedelstransporter får 
svårare att ta sig fram. Livsmedelförsö1jningen riskeras även av störningar eller avbrott i el
och vattenförsö1jningen. Längre avbrott skulle innebära betydande risker för 
li vsmedelsförsö1j ningen. 

5.6.3 Störningar i finansiella system 
Allmänhet och företag kan i huvudsak betala på fyra sätt: med kontanter, betalkort, via 
girering (bankgiro, postgiro och plusgiro) eller Internetbank. Mindre betalningar sker ofta 
med sedlar och mynt. Kontanter tas ut från bankkontor eller uttagsautomater som inte 
fungerar utan el. Sannolikheten för störningar i de finansiella systemen är låg men 
konsekvenserna skulle bli mycket allvarliga. En störning i de finansiella systemen skulle 
också leda till social oro i samhället. Vid ett omfattande elavbrott är det sannolikt att 
bankkontoren skulle stänga eftersom inte heller datorer, larm och andra viktiga system 
fungerar utan el. Dessutom blir betalkorten i stor utsträckning obrukbara eftersom 
terminalerna kräver el, och enligt Svenska bankföreningen sker 59 procent av alla betalningar 
med ko1i. Utan el är det också omöjligt att betala räkningar via girering. 

Kommunen skulle bli drabbat av störningar i de finansiella systemen men på lokal nivå 
förutsätts att det lilla kommuninvånarantalet, kombinerat med en allmän stor 
personkännedom, skulle medföra ett temporärt lånesystem under en viss tid. 

S.6.4Störningar i elektroniska kommunikationer 
Det svenska samhället blir allt mer beroende av elektronisk kommunikation. Många 
samhällsfunktioner är beroende av att kunna utbyta information, mellan individer, 
organisationer och tekniska system. Om kommunikationerna slås ut kan det få allvarliga 
konsekvenser för samhället. Elavbrott, stormar och andra väderfenomen är allvarliga hot som 

30 (Livsmedelsverkct, 201 1) Livsmedelsfbrsörjning i ett krisperspektiv 

31 (KBM, 2010) Faller en - faller då alla? 

29 



kan leda till avbrott. Telekommunikationerna är ett systemområde med många beroenden som 
är relevanta i krissituationer som möjligheten att nå SOS Alarm, polis och räddningstjänst. 
Även elproduktionen och distributionen styrs av telekommunikation. Den tilltagande 
användningen av IPTV och webbmedier leder också till ett växande beroende av fungerande 
elektroniska kommunikationer hos hushållen. Luftledningar och master kan vid ett förändrat 
klimat komma att påverkas då risken för stormfällning ökar. Trots att telekommunikationen 
nu går mot radiolösningar och nedgrävda ledningar återstår fortfarande luftledningar i många 
delar av landet, vilket innebär en fortsatt sårbarhet inom den närmaste tiden. 32 

Störningar i de elektroniska kommunikationerna skulle medföra problem vad gäller 
trygghetslarm inom äldreomsorgen, vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser. 
Kommunen gör för närvarande en översyn av kommunens trygghetslarm. Likaledes kan 
störningar i den elektroniska kommunikationen medföra problem vad gäller apotekens 
verksamheter kring mediciner och sjukvårdens åtkomst av elektroniskajournaler. Störningar i 
de elektroniska kommunikationerna skulle även medföra en risk för kommunen att inte når ut 
med viktig information, i synnerhet om denna störning sammanfaller med en annan allvarlig 
händelse. 

5.6.5 Störningar i elförsörjningen 
Elförsötjningen innefattar produktion, distribution och slutanvändning av el som i sin tur 
består av tre systemnivåer med stamnät, regionnät och lokala nät.33 Även om det svenska 
elsystemet är driftsäkert är det sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder. 
Lokalnäten utsätts ofta för avbrott i samband med väderrelaterade händelser medan region
och stamnäten inte är lika känsliga, särskilt inte stamnäten.34 Ungefär 40 procent av avbrotten 
i e lförsörjningen beror på väderrelaterade problem.35 Även om leverantörerna Fortum och 
Eon har grävt ner många elledningar under de senaste åren och därmed skapat större robusthet 
i näten i länet, är sannolikheten för en störning i elförsörjningen medelhög och risken för 
avgrävda kablar ökar istället. I dagens elberoende samhälle är vi sårbara utan el och ett 
el bortfall far mycket allvarliga konsekvenser även för den enskilda människan. Hur allvarliga 
konsekvenserna blir är bland a1rnat beroende av hur långvarig störningen är, hur stort område 
som berörs, samt av årstid och väderlek. Konsekvenserna av ett omfattande elavbrott beror 
också på vi lken reservkraft med tillgång till bränsle och andra reservåtgärder som kan 
användas. 

Fortum i huvudsak och Västerbergslagens Energi AB ti ll begränsad del, är kommunens 
leverantör av el. Beträffande störningar och avbrott i elförsötj ningen har separata planer med 
identifierade prioriterade verksamheter och objekt, Styre), tagits fram. 

Ett elavbrott medför stora risker för samhället generellt. Mycket av dagens verksamhet är 
beroende av eltillförse l exempelvis vattenförsö1jning, drivmedelsförsötjning, 
livsmede lsförsö1jning, medicinförsö1jning, sjukvård och omsorg med mera utsätts för stora 
problem i de fall elavbrott inträffar. 

Vid bortfall av el riskerar Ljusnarsbergs kommuns verksamheter att drabbas på flera olika 
plan. Främst gäller det situationen vid äldreboenden som är mer beroende av värme och el till 

32 (SMHI, 20 12) klimatanpassningsportalen 
33 (MSB, 20 I 0) Olyckor och kriser 2009120 I 0 

H (MSB, 20 I 0) Olyckor och kriser 2009/20 I 0 

35 (SMHI, 20 12) klimatanpassningsportalen 

30 



diverse hjälpmedel än fle1ialet av kommunens övriga verksamheter. Ett längre elavbrott kan 
också få stora konsekvenser på ett äldreboende då det kan finns känslig apparatur samt att 
branddörrarna kan påverkas. 

5.6.6 Störningar i värmeförsörjningen 
Uppvärmningen är inte bara en komfortfråga utan även viktig för vår hälsa och för vatten, 
avlopp och byggnader. I Sverige anser vi att en behaglig temperatur inomhus är 18- 23 grader. 
Nästan alla uppvärmningsformer är beroende av en fungerande elförsö1jning, framför allt 
fjärrvärmen. När uppvärmningen av hus och lokaler slutar fungera, behöver det inte vara 
ovanligt kallt för att samhället snabbt skall hamna i en krissituation. Fjärrvärmen är den 
övervägande formen för att värmeförsö1ja befolkningen.36 Många akutsjukhus baserar sin 
värme på fjärrvärme och saknar egna reserver vilket gör dem sårbara. Fjärrvärmesystemen är 
starkt beroende av transporter för en ständig tillgång till bränsle, eftersom det är svårt att lagra 
så stora volymer som krävs. Detta är särskilt kritiskt för de anläggningar som drivs med bio
och avfallsbränslen med tanke på att det rör sig om stora volymer som skall fraktas.37 

Ett bortfall i värmeförsö1jningen får precis som ett elavbrott stora konsekvenser för invånarna 
i kommunen. Vid ett långvarigt el- och värmeavbrott under vintern kan en evakuering bli 
nödvändig för att förhindra att människor dör i kylan. 

5.6. 7 Störningar i drivmedelsförsörjningen 
Dagens samhälle är i mycket hög utsträckning beroende av fungerande elförsöijning, men även av 
fungerande bränsleförsö1jning i fonn av drivmedel för fordon samt bränsle för uppvännning av 
fastigheter och som energikälla i industriprocesser. Drivmedel behövs för att driva både fordon och 
reservkraftverk. Förutom transp01isektorn är polis, räddningstjänst, bevakning, avfallshantering, 
akutsjukvård och äldreomsorg beroende av drivmedel till sina fordon. Många samhällsviktiga 
verksamheter är försedda med reservkraftverk och vid ett elavbrott behöver dessa drivas med 
huvudsakligen dieselolja men också bensin. Den totala förbrnkningen för landets samtliga 
reservkraftverk motsvarar den mängd diesel som normalt konsumeras i landet. 

De flesta samhällsviktiga verksamheterna har bara diesel för några dagars dtift och inga kommuner i 
länet har idag egna lager av bränsle utöver detta. Vatten-, avlopps- och fjärrvärmesystemen skulle 
drabbas vid en drivmedelsbrist på gmnd av de indirekta transpo11beroendena. Vid en d1ivmedels
brist skulle avfallshante1ingen drabbas hårt E1farenheter från st01men Gudmn visar att det är 
oerhöit viktigt att drivmedelsstationer säkerställer att de kan leverera drivmedel ur sina tankar även 
vid ett elavbrott. 38 

Kommunen har ingen lagring av d1ivmedel, detta då det dels krävs utrymme för att lagra diesel, dels 
för att det krävs en viss omsättning av diesel för att den lagrade dieseln inte skall bli obtukbar och 
dels för att det i riket finns ett fåtal aktörer vad gäller drivmedelsförsö1jning samt transp01ier av 
drivmedel. I kommunen finns för närvarande tre stationer för d1ivmedel, två i Kopparberg och en i 
Ställdalen, varav en i Kopparberg är bemannad. Vad gäller diesel för försö1jning av reservaggregat 
till d1icksvattenförsö1jning har Bergslagens kommunalteknik avtal med en entreprenör som alltid 
skall kunna avvara 10 m3 diesel för krissituationer. Drivmedelsförsö1jningen gällande 
avfallshämtning kan vid en krissituation tillgodoses från grann.kommuner, vilket även gäller för 
väghållning. 

36 (MSB, 201 1) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av dricksvatten, livsmedel och värrne 
37 (KBM, 20 I 0) Faller en - faller då alla? 

38 (Energikontor sydost, 2006) Ökad energibercdskap- åtgärder på användarsidan 
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5.6.8 Störningar i transporter 
Då det inom kommunens gränser finns riksvägarna 50 Jönköping-Söderhamn och 63 
Karlstad-Ludvika samt järnvägslinjen Örebro-Falun-Borlänge eller Örebro-Gävle skulle 
störningar på dessa transportstråk medföra stora konsekvenser för kommunen. Sannolikheten 
för störningar i transporterna är även stora, riksväg 50 sträckningen Lindesberg och 
länsgränsen till Dalarna betraktar Trafikverket som en av Sveriges 55 farligaste vägsträckor 
baserat på hur olycksdrabbade vägarna är, hur trafikerade vägarna är och vägstandarden. 
Vägstandarden på riksväg 63 upplevs som låg och utöver ombyggnationen förbifart Hjulsjö i 
Hällefors kommun förefaller det inte som vägstandarden kommer att höjas. 

Klimatförändringarnas konsekvenser för vägnätet, kommer enligt klimat- och 
sårbarhetsutredningen, att bli betydande.39 Höga flöden, översvämningar och skyfall innebär 
ökad risk för översvämningar av vägar, tunnlar och broar, och vägbankar riskerar att spolas 
bort.40 

5.7 ANTAGONISTISKA HOT OCH SOCIAL ORO 
För att få en helhetsbild över de risker som finns i länet är det viktigt att även ta hänsyn till de 
sociala riskfaktorerna och de som anknyter till regeringens övergripande mål för vår säkerhet 
vad gäller grundläggande värden. De gäller värden som att värna vår förmåga att upprätthålla 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Även risker som misstro mot 
politiska institutioner, sociala risker och antagonistiska hot behöver identifieras. 

5.7.1 Terrorism och våldsbejakande extremism 
Terrorismen har förändrats i och med globaliseringen. Den internationella terrorismen har 
berört Sverige i mindre grad än i andra länder, även om terrorhotet mot Europa har ökat de 
senaste åren. Ett antal exempel är att under julruschen i december 2010 skedde flera 
explosioner i centrala Stockholm och en man sprängde sig till döds. Sprängdåden rubricerades 
av Säkerhets polisen (Säpo) som ett terroristbrott. I juli 2011 avled uppemot 100 människor i 
terrordåden i grannlandet Norge. I Sverige är det Säpo som ansvarar för 
terrorismbekämpningen. Den grova organiserade brottsligheten har en stor påverkan på 
samhället i form av allvarliga effekter på fysisk och psykisk hälsa, genom mord, misshandel, 
hot, trakasserier och social påverkan. Det kan medföra social otrygghet i kommunen och 
samhället där samhällets värderingar påverkas, förtroendet för myndigheter och samhället 
minskar och krav på insatser från samhället ökar. 

Vår omvärld har under senare år drabbats av flera tragiska grova våldsdåd i form av så kallade 
skolskjutningar, som medför stor uppmärksamhet och oro för att något liknande skulle kmma 
inträffa också i Sverige. Forskning och erfarenheter visar att vi i Sverige bör börja ta 
problemen med pågåendedödligt våld i skolmiljöer på allvar.41 I Malmö 2004 stoppades en 
16-årig elev från att genomföra en planerad massaker och flera fall av hot om våldsdåd mot 
skolor har förekonm1it ibland annat Eskilstuna, Örebro och Piteå.42 

39 (MSB, 2012) Klimatfbrllndringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap, s.18 

'
0 (MSB, 2012) Klimatlbrändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap, s. 18 

" (BRA, 2009) Grövre våld i skolan 2009:6 

'
2 (MSB, 2012) Risker, fbrmågor och sårbarheter 2012, s 36 
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I Ljusna rsbergs kommun är förekomsten och sannolikheten för terrorism och våldsbejakande 
extremism liten, våldshandlingar i kommunen har i majoriteten av fallet en familje- eller 
bekantskapskoppling. 

5.7.2Vansinnesdåd och pågående dödligt våld 
Inom flera av kommunens verksamheter är våld och hot om våld tyvärr ofta förekommande. 
Det kan rikta sig mot personal eller förekomma mellan individer. Det är viktigt att vålds
utsatta arbetsplatser arbetar systematiskt och löpande med denna typ av problem, även om 
antalet a llvarliga inträffade incidenter i Örebro hittills varit få. Attentat mot verksamheten, 
med personskador eller dödsfall bland personal eller brukare som följd kan inträffa. 

Under senare år har även flera så kallade vansinnesdåd inträffat i Sverige. Begreppet 
beskriver ofta en personlig våldsakt utan uppenbara avsikter. Det går inte att utesluta att ett 
vansinnesdåd skulle kunna inträffa i Ljusnarsbergs kommun. Det skulle ställa stora krav på 
kommunens krishanteringsförmåga och förmåga till psykosocialt omhändertagande. 

Parallellt med detta kommer också forskning och erfa renheter som visar på att vi i Sverige bör 
bö1ja ta problemen med pågående dödligt våld i skolmiljö på allvar. Pågående dödligt våld i 
skolan är ett samlingsbegrepp där så kallade "skolskjutningar" är den allvarligaste formen. 
Skolskjutningar är mycket allvarliga fenomen som är mycket svåra att upptäcka i förväg, trots 
att gärningsmännen vid tidigare händelser ofta i förväg signalerat till sin omgivning att de 
planerar att begå en våldshandling.43 Upptäckt ställer stora krav på samordning och strategi 
inom sko lan. Att hantera en situation med pågående dödligt våld när den väl inträffar, är 
också något som ställer mycket komplicerade krav på både skola, polis och räddningstjänst. 

5. 7.3 Social oro 
Det fi nns olika risker som kan orsaka instabilitet i samhället.44 Ökat utanförskap och 
segregering i samhället är exempel på sociala risker som har sitt ursprung i bristande sociala 
och socioekonomiska förhållanden. Även ökad främ lingsfientlighet och minskad social 
sammanhållning är risker som kan leda till social oro och få allvarliga konsekvenser.45 

En liten kommun som Ljusnarsberg kan inte anses vara segregerat dock kan andra faktorer 
medföra vissa sociala spä1mingar mellan olika person- och kulturgrupper. 

5. 7 .4 Subversiv verksamhet 
Omstörtande subversiv verksamhet syftar till att förändra eller störta hela eller delar av 
samhällsordningen. Gränsen mellan handlingar som faller inom ramen för terrorism och 
subversiv verksamhet kan ibland vara oklar. Men i grunden syftar subversiv verksamhet på 
aktioner som underminerar den rådande samhällsordningen utan att som terrorismen ha sitt 
ursprung i ideologisk övertygelse. Några exempel på subversiv verksamhet kan vara 
organiserad brottslighet, svarthandel och korruption. 

'
3 (BRÅ, 2009) Grövre våld i skolan 2009:6 

"(MSB, 20 11 ), Ett första steg mot en nationell riskbedönming, s 65 
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5.8 SJUKDOMAR 
Ett framtida förändrat klimat konm1er att ställa högre krav på samhällets samlade fönnåga att förhindra 
och hantera stömingar.46 Infektionssjukdomar kan öka, då tisken för ras och skred kan fiilägga kemisk
toxiska deponier och sprida smittämnen som förorenar vattentäkter och badvatten.47 Ett vatmare klimat 
med ökad nederbörd kan resultera i flera utbrott av vattemelaterade sjukdomar.48 

5.8.1 Pandemi/epidemi 
En pandemi är en världsomfattande smittsam sjukdom som sprider sig genom befolkningsgrnpper över 
ett sto1t område, till exempel en kontinent, eller i hela världen. En epidemi är en smittsat11 sjukdom med 
stor spiidning inom ett mer begränsat geografiskt område på en enskild 011, i ett enskilt område, i flera 
områden eller i en eller flera nationer. En pandemi/epidemi kan fastor påverkan på sai11hället som helhet 
när ett st01t antal mätmiskor insjuknat·. Hälso- och sjukvården sat11t den komrmmala omsorgen kan 
utsättas för stor belastning under en lät1gre tid. Ett sto1t antal mbetsplatser kan drabbas av personalb011fall 
som kan ge problem i många verksatnheter. Stora delm av landet kan drabbas san1tidigt, liksom stora 
delar av vår omvät·ld. Om nyckelpersoner som at·betar inom sainhällsviktig verksatnhet blir smittade kan 
det påverka verksanilieten och samhället negativt. Det kan även bli brist på medicin och utrnstning. I 
mms 2009 drabbades vät·lden av en influensa, som visade sig ha orsakats av en ny typ av influensavirns 
A(HINI). 

I Ljusnat-sbergs konmmn ät· 1isken stöITe än i fle1talet öVIiga konununer vad gäller utbrott av en 
pandemi/epidemi då antalet nyckelpersoner ät· stöITe än i öv1iga kommuner på gnmd av att kommunen 
har ett lågt antal invånat·e sat11t verksanilieter som är din1ensionerade efter detta låga konummin
vånat·at1tal. Av detta följer att det finns ett stöITe antal personer som ät· tmika i sin kompetensprofil och 
dänned utgör nyckelpersoner. Det ät· dätför av avgörat1de betydelse att Ljusnarsbergs konunun hat· ett 
sto1t och en aktiv satnverkan med öv1iga konununer, regionala och nationella organ. 

5 .8. 2 Epizooti och zoon os 
I ett förändrat klin1at och med människor som reser allt mer föms en ökad risk för sjukdomar orsakade 
av bakterier, virus och pmasiter.49 Allt fler transpo1terat· och in1po1term sällskapsdjur som kat1 medföra 
sjukdomar som smittat· mellan mätmiskor och djur och som ännu inte är etablerade i Sverige. 50 

Jordbrnksverket hat· det övergripande at1Svat·et för djurhälsat1 och för att bekätnpa smittsatmna 
djursjukdomm.51 Vissa beslut i de1ma hantering kan delegeras till länsstyrelsema.52 Länsstyrelsen 
ansvarar för det förebyggande smittskyddet nät· det gäller djur i länet och sat11ordnm bekät11pningen av 
vissa allvat·liga smittsatnma sjukdomar. En del är väldigt smittsanmm och far stora konsekvenser för 
djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga saint mul- och klövsjuka). Andra 
sjukdomar smittar mellan djur och mäimiskor och kan orsaka allvmliga sjukdomm på människor, så 
kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies). Mjältbrand är en anmälningspliktig 
sjukdom som lyder under epizootilagen. Det innebät· att djmägare och vete1inärer måste rappo1tera 
misstanke om mjältbrand i en djurbesättning.53 

'
6 (Energimyndigheten, 2009), Energimyndighetens slutrapportering, Extrema vaderhandelser och klimatförändringens effekter på energisystemet 

'
7 (FOI, 2009) Att använda geografisk information vid väderkriser för an bistå sårbara grupper i ett förändrat klimat 

' 8 (FOI, 2009) Att använda geografisk information vid väderkriser för att bistå sårbara grupper i ett förändrat klimat 

'
9 (MSB, 20 10) MSB:s statistik och analys olyckor och kriser 2009/2010 s.63 

50 (MSB, 20 10) MSB:s statistik och analys olyckor och kriser 2009/2010 s.63 

51 (Epizootilag ( l999:657)) 

52 (Epizooti I ag ( 1999:657)) 

53 (Jordbruksverket, 2011 ) "bekämpning av 111jältbra11d pågår " 
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5.9 KLIMATFÖRÄNDRINGAR I KOMMUNEN 
Klimatförändringarna kan komma att förstärka de hot och risker som vi står inför i dag då det 
medför ökad frekvens och risk för extrema väderhändelser och naturolyckor. 
K limatförändringarna kan också öka risken för störningar i länets samhällsviktiga 
verksamheter. För Örebro län förväntas klimatförändringen att leda till ökad nederbörd och 
vattenflöden med ökad översvämningsrisk och ökad risk för ras och skred som konsekvens. 54 

Dricksvattenförsö1jningen kommer att försvåras när det blir brunare vatten på grund av 
varmare klimat och stö1Te risk för föroreningar av vattentäkter på grund av översvämningar.55 

Perioder med hög temperatur kommer att bli vanligare och leda till en ökad dödlighet för 
utsatta grupper som sjuka och äldre.56 En förskjutning mot norr, av sydliga ekosystem och 
arter kommer att ske.97 Jordbruket och skogsbruket kommer att gynnas genom längre 
växtsäsong och högre tillväxt, men kan missgynnas om nya skadesinsekter och växtsjukdomar 
dyker upp. 57 

Vad ban blimatförändringarna innebära för Örebro län? 

Okad kapacitet for 
vattenkraften 

översvämningar 

Okad 111k för ras och skred ! 
Vind e1 p.lvisad for andring 
M en minskad t jåle och 
blötare marker ökar risken 
fö r stormskador 

l.Angre vbtslsong, 
nya grödor, 
blötare }otdar, 
skadelnsellter. 
djursjul«lomar 

~''~ 

Sm1ttspridnlng, 
folkhåls• . 
vårmerelaterat 

Mindre uppvarmnlng men 

~i 
} Utveckling av smarta losningar for @ 

minskad klimatp.lverltan 
Entreprenörer hjälper oss leva utan 
Overkonsumering av jordens resurser 
Företagsamhet Inom khmatsåkert byggande 

~ Okat hot mot dricksvattnet 

5
' SMHI 20 11 , Klimatanalys för Örebro län - Modellering av temperatur, nederbörd och vattenflöden i ett framtida klimat Pub!. nr 201 1 :20 

55 SMHI 20 11, Klimatanalys för Örebro län - Modellering av temperatur, nederbörd och vattenflöden i ett framtida klimat Pub!. nr 201 1 :20 

56 SMHI 20 11, Klimatanalys för Örebro län - Modellering av temperatur, nederbörd och vattenflöden i ett framtida klimat Pub!. nr 2011 :20 

51 SMHI 20 11, Klimatanalys för Örebro län - Modellering av temperatur, nederbörd och vattenflöden i ett framtida klimat Pub!. nr 201 1 :20 
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5.10 INTRÄFFADE HÄNDELSER 
Nedan anges händelser i det egna geografiska området, eller i regionen, eller om de givit 
tydlig påverkan eller lärdomar till den egna organisationen. Under 2014 inträffade ett flertal 
händelser som är intressanta ur ett krishanteringsperspektiv, exemplen nedan är tagna ur 
Länsstyrelsen i Örebro läns risk- och sårbarhetsanalys för 2014 

• Den 15 mars upptäckte personal på restaurangen i vattentornet i Örebro ett 
vattenläckage från en av toaletter och kontaktade kommunens fastighetsjour. 
Avloppsvatten befarades ha tagit sig in i vattenreservoaren Svampen och vidare ut i 
ledningsnätet. Örebro kommuns Områden som berördes var: Örebro tätort, Hovsta, 
Lillån, Stora Mellösa, Odensbacken, Asker, Hampetorp, Ölmbrotorp, Ervalla, A vdala, 
Latorp, Vintrosa och Garphyttan. Även Lanna, Hidinge och Hidingebro i Lekebergs 
kommun berördes. 

• Den 9 juni vid Degerön i närheten av länsgränsen till Östergötlands län stal en person 
nergrävda kopparledningar utmed järnvägen. Kopparstölden påverkade all tågtrafik 
mellan Hallsberg och Motala. 

• Den 17 juli hade Telia problem som resulterade i avbrott i telefonin på de telefoner 
som var kopplade till Telia extension Office. Länsstyrelsen kontaktade samtliga 
kommuner i länet samt landstinget och SOS Alarm. Länsstyrelsen, Laxå, Hallsberg, 
Kumla, Lekeberg samt delar av Askersund var påverkade av händelsen. 

• Mellan den 22 juli och den 11 augusti rådde eldningsförbud i länet, ett beslut som togs 
av Länsstyrelsen och de kommunala räddningstjänsterna. 

• I juli månad inträffade ett exempel på en CBRNE händelse. Bryggorna vid Lunedets 
camping i Karlskoga kommun blev förstörda då någon hade försökt elda upp dem. I 
vattnet fanns diesel och ett saneringsarbete påbö1jades. Badförbud infördes under 
några dagar och händelsen polisa1m1äldes. 

• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) utfärdade varning för höga 
temperaturer under juli månad. 

• Den 3 1 juli bröt en skogsbrand i Västmanland ut på ett kalhygge i nordöstra delen av 
Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det blev den största 
skogsbranden i Sverige, sedan åtminstone 1950-talet. 13 800 hektar drabbad skog och 
ungefär 25 byggnader brann ner eller brandskadades av branden. Branden krävde ett 
dödsoffer. Över 200 personer från länet deltog i det omfattande hjälparbetet. 
Räddningsinsatsen avslutades officiellt den 11 september 2014 .. 

• Den 4 augusti startade en skogsbrand vid sjömossen utanför Gusselby norr om 
Lindesberg. Sex styrkor från Räddningstjänster i Guldsmedshyttan, Lindesberg, Nora, 
Fellingsbro, 

36 



5.11 RISKVÄRDERING 

Sannolikhet 

(En gång per år) Mycket hög sannolikhet 
Hög sannolikhet 
Medelhög sannolikhet 
Låg sannolikhet 
Mycket låg sannolikhet 

(En gång per 10 år) 
(En gång per 50 år) 
(En gång per 100 år) 
(En gång per 1 000 år) 

Konsekvens 
Utgångspunkter för konsekvensbedömningen är 

befolkningens liv och hälsa 

samhällets funktionalitet 

grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati 

skador på egendom och miljö. 

Ko11sekve11s mii1111iska/befo/k11i11ge11s liv och hälsa 
Katastrofala: 25- 29 döda och/eller 25- 99 drabbade 
Mycket allvarliga: I 0 döda och/eller 25 drabbade 
Allvarliga: Fem döda och/eller 15 drabbade 
Betydande: En död och/eller 10 drabbade 
Begränsade: Ingen död och/eller 5 drabbade 

Konsekvens samhällets funktion-alitet 
Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som upprätthåller en viss 
funktionalitet. Vaije sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer och upprätthålls av 
en eller flera samhällsviktiga verksamheter. 

Konsekvens politiska/sociala/grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati 
Katastrofala: anarki, statskupp, kommunkupp, terroraktioner. 
Mycket allvarliga: civil olydnad, upplopp, grov vandalism, sabotage, organiserad 
brottslighet. 
Allvarliga: gängkriminalitet, hatbrott, aktioner och konflikter med personskador, konkreta 
hot mot demokratin. 
Betydande: kränkande skriverier i media, störande av politiska sammanträden. 
Begränsade: fö11al, missnöjesyttringar i medier. 
Politiska: kommun/landsting varumärke, fö11roende. 
Sociala: psykosociala, social oro. 
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Konsekvens ekonomi/miljö/skador på egendom och miljö 
Katastrof >50 000 000 SEK 
M ycket allvarliga 10- 50 miljoner SEK 
A llvarliga 1 - 10 miljoner SEK 
Betydande 100 000 - 1 000 000 SEK 
Begränsade < I 00 000 SEK 

Förklaring: 
Miljö: fysisk miljö 
Ekonomi: ekonomi i stort 

5.12 OSÄKERHETSBEDÖMNING 
Nedan anges Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) förklaring, motivering 
till bedömningen. 

Hög: Det finns ytterst lite statistik, data och erfarenhet att stödja sig på i frågan och 
möjligheten för fel är överhängande. Alternativt att experter är oeniga. 

Medel: Det finns tillgång ti ll viss statistik och data. Experter anser att bedömningen som är 
gjord är den rimligaste, men det finns ett klart utrymme för att den skulle vara felaktig. 

Låg: Stor erfarenhet, god ti llgång på statistik och datakällor talar fö r bedömningen. Det finns 
ändå möjlighet att bedömningen är felaktig, men det är inte troligt. Experter är eniga om att 
bedömningen är korrekt. 
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5.13 RISKMATRIS 
Mycket hög 19 

A 
sannolikhet 

(lgång/ år) 

Hög 8 2,3,18,22 1,4,5 

B sannolikhet 

(lgång/ 

lOår) 

Medel hög 14,17,20,26 7,9,10,12 

c sannolikhet 
21,24,25 (l gång/ 

SOår) 

Låg 11,15,23 

D 
sannolikhet 
(lgång/ 

lOOår) 

Mycket Låg 6 

E sannolikhet 

(lgång/ 

lOOår) 

Begränsade Betydande Allvarliga Mycket Katast rofala 
konsekvenser konsekvenser konsekvenser allvarliga konsekvenser 

konsekvenser 

1 2 3 4 5 

Nr Risk 
Osäkerhet s-

bedömning 
Nr Risk 

Osäkerhet s-

bedömning 

Händelse på annan plat s 
1 Värmebölj a {83) Låg 14 med stora konskevenser Hög 

för kommunen {C2) 

2 St orm (82) Låg 15 Dammbrott {D3) Medel 

St örningar i dricksvatten-
3 Snöoväder (82) Låg 16 försörjning och avlopps- Låg 

syst em (C4) 

4 översvämning (83) Medel 17 
St örningar i livsm edels-

Hög 
försörjning (C2) 

5 Skyfa ll (83) Medel 18 
St örningar i finansiella 

Hög 
syst em (B2) 

6 Ras och skred {E l ) Låg 19 
St örningar i elektroniska 

Medel 
kommunikationer (A2) 

7 Skogsbrand (C3) Låg 20 
Störningar i 

Låg 
värmeförsörjningen (C2) 

8 Åska {Bl) Låg 21 
Störningar i drivmedels-

Låg 
försöriningen (C3) 

9 Utsläpp från farl iga anläggningar (C3) M edel 22 
Störningar i transporter 

Medel 
(82) 

10 Farlig godsolycka (C3) M edel 23 
Vansinnesdåd och 

Medel 
pågående dödl igt vå ld (D3) 

11 Allvar lig händelse i publikt område 
Medel 24 Socia l oro (C3) Medel 

(D3) 

12 Stor t rafikolycka {tåg/ väg/flyg/ båt) 
Hög 25 Pandemi/epidemi (C3) Låg 

(C3) 

13 Brand i särskilda o bjekt (D4) Hög 26 Epizooti och zoonas {C2) M edel 
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6 BESKRIVNING AV IDENTIFIERADE SÅRBARHETER OCH 

BRISTER I KRISBEREDSKAP INOM KOMMUNEN OCH DESS 

GEOGRAFISKA OMRÅDE 

I denna risk och sårbarhetsanalys framkommer att några risker bedöms vara mer sannolika 
än andra samt att det innebär svåra konsekvenser för ett samhälle om de skulle inträffa och 
i detta avsnitt vill dessa särskilt belysas. Därutöver framhålls risker och sårbarheter som av 
andra anledningar betraktas vara av betydelse att särskilt belysa. 

Många verksamheter är känsliga för bo1tfall i el eller elektroniska kommunikationer. 
Elförsö1jning och elektroniska kommunikationer lyfts fram som ett stort beroende samtidigt 
som det också är en av de risker som identifieras som vanligt förekommande. Då de flesta 
funktioner inom samhället är uppbyggt kring att det finns tillgång till el samt möjligheterna 
att kommunicera via exempelvis e-post och telefon skapar det stora problem om dessa 
möjligheter försvinner. Ett elavbrott skapar, om det varar en längre tid, stora problem. Det 
får följdeffekter som slår ut många andra funktioner. Exempelvis tar det ner 
kommunikationsmöjligheterna, omöjliggör tankning av fordon och sätter digitala 
beta lningsmedel ur spel. Kommunikationsmöj ligheterna kan vara av avgörande betydelse 
för att kommunen skall kunna bedriva sin krisledning. 

Stort elberoende finns även inom andra områden som dricksvatten. Tillgång till rent vatten 
är något som är exempelvis nödvändigt för alla människor Inträffar en störning i 
dricksvattenförsö1jningen blir sa1molikt en stor del av kommuninvånarna drabbade. 
Drivmedelsförsötjningen påverkas och konsekvenser av detta är att livsmedelstransporter 
kan försvåras och att bilar inom hemtjänsten inte kan förses med drivmedel. 

Inom Ljusnarsbergs kommuns geografiska område går det många transpo1ter av farl igt 
gods på väg eller järnväg. Järnvägen går genom Kopparberg och Ställdalen och en händelse 
där med farligt gods kan bli mycket svår att hantera. 

Händelser som värmebölja, översvämningar och skyfall kan skapa svåra konsekvenser i ett 
samhälle. Beroende på utsträckning/utbredning av händelsen kan de bli svåra att hantera 
och skapa följdproblem. Exempelvis kan en långvarig värmebölja innebära dödsfall i 
synnerhet bland de äldre kommuninvånarna. Gemensamt för dessa är att de på ett eller 
annat sätt är klimatrelaterade. För att minska dessa störningars påverkar på samhället 
behöver de problemen utgöra en faktor som beaktas vid samhällsplaneringen. 

Onu-åden som social oro är svåra att förutse och incidenter som liknas vid detta kan uppstå 
snabbt och med ingen, eller mycket liten förvarning. Därför är det viktigt att ha en aktiv 
omvärldsbevakning upparbetad samt en bra samverkan med andra aktörer för att kunna 
identifiera signaler om något är på väg att ske. 

I det förebyggande arbetet mot sociala risker måste det finans samarbete mellan kommunen 
och det omgivande samhället samt åtgärder inom flera områden som skola och samhälls
planering. 
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Generellt föms en risk med epidemi och pandemi för kommunens verksamheter då antalet 
anställda är relativt litet och det finns många nyckelpersoner, det vill säga personer som har 
en för konmrnnen unik kompetens. 

Övriga risker som är värda att särskilt uppmärksamma är stora bränder, inte minst 
skogsbränder, större trafikolyckor, exempelvis bussolycka, störning i värmeförsötjningen 
vinte11id, farlig godsolycka och vansinnesdåd typ skolskjutning. 

Vad gäller risker är det viktigt att i en konmrnnal risk- och sårbarhetsanalys fastna i de 
kommunala verksamheteran. Vårdcentraler, livsmedelsaffärer, apotek och bensinstationer 
är exempel på icke-kommunal verksamhet som måsta tas särskilda hänsyn till. 
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7 BEHOV AV ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RISK OCH 

SÅRBARHETSANALYSENS RESULTAT 

7.1 BEHOV AV ÖVNING OCH UTBILDNING 
Generellt finns bland samtlig kommunal personal ett behov av en ökad frekvens rörande såväl 
övning som utbildning. En väsentlig del av utbildningen är att medvetandegöra vilka riskbild 
som forns i kommunen. 

Kommunen kommer att delta vid ett antal större länsgemensamma övningar under 2016. 

Ytterligare personer bland kommunens personal skall få fördjupad utbildning i innebörden av 
kris beredskapsarbete. 

Under 2016 skall en kommunspecifik övning inom krisberedskapsområdet planeras. 

Kommunen skall ta del av vad som framkommit i det pilotprojekt som Kumla kommun 
deltagit i vad gäller hur sociala risker kan integreras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. 

7 .2 BEHOV AV ÅTGÄRDER 
En inledande åtgärd är att medvetandegöra kommunens ansvar vid extraordinära händelser 
samt kommunicera behovet av en adekvat krisberedskap. Detta skall göras då förutsättningen 
för ett lyckat krisberedskapsarbete är att detta får en acceptans och en legitimitet. 

Vidare skall samverkan med den externa världen utanför kommunens domäner, det vill säga 
näringsliv, fören ingsliv, frivilligorganisationer och dylikt, vad gäller krisberedskap och 
krishantering öka från den i dag blygsamma nivån. Även här är det av stor betydelse att få 
acceptans och legitimitet för detta arbete. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys skall redovisas vid diverse möten med verksamhetspersonal 
samt kommuniceras ti ll kommunmedborgarna vid möten, webbplats med mera. 

Inventering skall göras av vilken utbildning inom krisberedskapsområdet som efterfrågas 
inom de olika verksamheterna. 

7.3 ÖVRIGT 
Kommunen har under 2014 och 2015 genomfört en lokal samverkanskurs för krislednings
nämnden och kommunledningsgruppen bestående av tjänstemän. 

Fler personer och yrkeskategorier har under 2015 involverats i krisbereskapsarbetet och denna 
utveckling skall fortgå. På detta vis skall bland annat sårbarheten kring krisberedskapsarbetet 
minskas. 

Under 20 15 har en samordning skett av kommunens krisberedskaps- och POSOM-arbete. 
POSOM står för psykosocialt omhändertagande. 

42 



Under 2014 och 2015 har det konkreta samerkansarbetet inom Örebro läns nätverk för 
beredskapssamordnare konkretiserats och avsikten är att vidareutveckla denna samverkan. 
Denna samverkan är av stor betydelse för en liten kommun som Ljusnarsberg. Vidare firu1s en 
likartad samverkan inom länet vad gäller kriskommunikation, likaledes är den av yttersta vikt 
för Ljusnarsbergs kommun. Kommunen har deltagit och skall framöver aktivt deltaga i dessa 
sam verkansformer. 

Under 2015 har inletts en närmare samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län 
(KNÖL) inom krisberedskapsarbetet. De1ma samverkan har då inbegripit Bergslagens 
Kommunalteknik, Bergslagens miljö- och byggförvaltning, Bergslagens räddningstjänst, 
Nerikes Brandkår och räddningstjänsten Västerbergslagen. Denna samverkan skall 
vidareutvecklas. 

Kommunen har under 2014 och 2015 deltagit i fle11alet av de länsgemensamma möten som 
genomförts i RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning). 

Kommunen har under 2015 säkerställt tillgång till WIS (Webbaserat informationssystem). 

Kommunen har de senaste åren deltagit i länsgemensamma övningar och skall så göra 
framöver. 

Kommunens beredskapssamordnare har varit aktiv i Örebro läns nätverk inom detta område. 
Även kommunens kriskommunikatör har haft ett aktivt deltagande i Örebro läns 
samverkansgrupp vad gäller kriskommunikation. 

Under mandatperioden skall befintliga handlingsplaner revideras. 

Särskild uppmärksamhet skall riktas mot risken social oro då det finns en känsla av att 
riskbilden för uppkomsten av detta har ökat och kan befaras öka. 

Ljusnarsbergs kommun skall inom ett flertal områden aktivt söka samverkan med andra 
kommuner för att bland annat öka säkerheten och beredskapen. Ett område som diskuterats är 
en ökad samverkan med närliggande kommuner vad gäller IT. 
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