
  Dnr: Ks 549/15 

0 
 

   
 

  Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ljusdal.se 



  Dnr: Ks 549/15 

1 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Förord  ………………………………………………………………………2 
 
Ljusdals kommun och geografiska område  …………………………….2 
 
Arbetsprocess och metod  ………………………………………………..3 
 
Samhällsviktig verksamhet  ………………………………………………3 
 
Kritiska beroenden  ………………………………………………………..4 
 
Risker, sårbarheter och brister  ………………………………………….4 

 
Behov av åtgärder  ………………………………………………………..6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  Dnr: Ks 549/15 

2 
 

Förord 
Enligt 2 kap 1§ lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall kommuner analysera vilka 

händelser som kan inträffa inom kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 

sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen skall vara utformad enligt myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) om kommuners och landstings 

risk- och sårbarhetsanalyser. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för den plan för hantering av extraordinära 

händelser som kommunen skall anta för varje ny mandatperiod. Analysen skall redovisas 

skriftligen till länsstyrelsen senast den 31 oktober under mandatperiodens första år. 

Kommunen skall dessutom årligen följa upp och bedöma sin risk- och sårbarhetsanalys och 

rapportera uppföljningen till länsstyrelsen senast den 15 februari efter vart och ett av 

mandatperiodens fyra år. 

 

Ljusdals kommun 
Ljusdals kommun till ytan 5 643 kvadratkilometer och med en folkmängd på  

ca 19 000 är till stora delar glesbygd. Befolkningen är i huvudsak koncentrerad till 

tätortstriangeln Ljusdal, Järvsö och Färila. De största kommunikationslederna igenom 

kommunen är riksvägarna 83, 84 och Europaväg 45. Järnvägstrafik går genom kommunen via 

norra stambanan och inlandsbanan. Industriföretagandet i kommunen består huvudsakligen av 

små och medelstora företag belägna i tätortstriangeln Ljusdal, Järvsö och Färila. 

Tjänstesektorn har alltmer kommit att ersätta den traditionella arbetsmarknaden inom skog, 

jord och trä. Tillväxten av antalet anställda i sektorn sedan början av 1990-talet är nationellt 

unik – under tio år skapades 700 nya arbeten!  

 

Ljusnan som rinner genom kommunen är en av de stora kraftverksälvarna i landet. 

Vattenkraftverken i Ljusnan svarar för cirka sex procent av den totala vattenproduktionen i 

landet. För att kunna reglera vattnet i Ljusnan för elproduktion finns ett 20-tal 

dammanläggningar. Risken för dammbrott är mycket liten men går heller inte att utesluta. 

Dammägarna har ansvar för att dammarna är säkra och kommunen ansvarar för 

olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst som är aktuellt vid översvämningar som 

orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott.  Beredskapsplan för dammbrott presenterades i 

april 2010.  

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för säkerhetsarbetet. Till kommunstyrelsens hjälp finns 

Ljusdals kommuns koncernledningsgrupp (KLG) som leds av kommunchef. Varje förvaltning 

och kommunalt bolag ansvarar sedan för säkerhetsarbetet inom sitt område enligt lagen om 

skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser. 
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Arbetsprocess och metod 
Sammanställningen av denna reviderade risk- och sårbarhetsanalys är i huvudsak baserad på 

internt arbete med risk- och krishantering i form av övningar, seminarier och träffar som 

genomförts. Riskidentifieringen utgår från kommunens förutsättningar samt genomgångar av 

tidigare års risk- och sårbarhetsanalyser, med hänsyn tagen till kända förändringar av 

förutsättningar och ändrade hot och riskbilder inom vissa områden. Ett exempel på en 

identifierad risk som kommer att få ett mer fokus i framtida mer fördjupade analyser är risker 

och konsekvenser på grund av klimatförändringar.  

 
Samhällsviktig verksamhet 
MSBs definition av samhällsviktig verksamhet är den verksamhet som uppfyller det ena eller 

båda av följande villkor: 

 

1. 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. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig 

kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga el-

användare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Energimyndigheten 

ansvarar för styrelplaneringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får 

besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation. Under 2011 inleddes projektet Styrel 

där kommunen inom sitt geografiska område identifierade och prioriterade samhällviktiga el-

användare. Under år 2015 genomfördes en omfattande revidering och uppdatering av 

materialet. 

Nedan följer en generell beskrivning vilka samhällsviktiga verksamheter som identifierats 

inom ljusdals kommun. 

 
Samhällssektor Samhällsviktig verksamhet 

Energiförsörjning 4 Elnätsägare 

Finansiella tjänster Försäkringsbolag, internetbanker, detaljhandel med 
bankverksamhet 

Handel och industri Detaljhandel, 

Hälso- och sjukvård samt omsorg Hälsocentralerna, ambulans, behandlingshem, 
vårdföretag, apotek 

Information och kommunikation Radio, TV, lokaltidningen och Internettjänstföretag 

Kommunalteknisk försörjning VA-försörjning, Renhållning och Fjärrvärme 

Livsmedel Dagligvaruhandel och lokala livsmedelsproducenter 

Statlig/Offentlig förvaltning De myndigheter som bedriver samhällsviktig 
verksamhet i kommunen, Svenska Kyrkan 

Skydd och säkerhet Polis, kriminalvård, försvarsmakten, 
frivilligorganisationer, vakt- och bevakningsföretag 

Socialförsäkringar Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna 

Transporter SJ, X-trafik, lokala bussbolag, taxi, lokala åkeriföretag 

Kommunal förvaltning Kommunens samtliga förvaltningar driver någon typ 
av samhällsviktig verksamhet. T.ex. skola, ekonomi, 
räddningstjänst, miljöenhet, äldreomsorg och IT 

Kommunala bolag  Alla kommunala bolag bedriver samhällviktig 
verksamhet som te x VA-försörjning, Fjärrvärme, 
Renhållning samt boenden för vård och omsorg 
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Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet 

Kritiska beroenden återfinns hos de flesta samhällsviktiga verksamheter inom områden som 

exempelvis: Infrastruktur, personal, information kapital, varor och tjänster och 

verksamhetsnära IT-system.  

  

Under mandatperioden är ambitionen att göra en mer djup analys och en 

kontinuitetsplanering, en metod för kartläggning av interna och externa beroenden. En 

generell bild och ett exempel ges här nedan: 

 

    Kritiska beroenden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha identifierat samhällsviktig verksamhet och deras kritiska beroenden gäller att 

bedöma acceptabel avbrottstid. Här krävs en bedömning av hur lång tid det skulle ta innan 

konsekvenserna av avbrottet eller störningen skulle bli oacceptabla och innebära oförmåga att 

upprätthålla verksamheten. 

Identifierade och värderade risker 

I den grovanalys enligt ROSA  metoden som gjordes för den förra RSA´n identifierades 

följande risker. Utöver dessa har kommunen under de senaste åren drabbats av faktiska 

händelser vilka inneburit störningar av både mindre och större art. De har varit 

väderrelaterade händelser som stormar vilka ha fått omfattande el- och teleavbrott som 

konsekvens, IT-störningar på grund av tekniska problem hos annan aktör och attack från 

trojaner som påverkat kommunens servrar och brandattentat i kommunens förvaltningshus. 

Inga av dessa störningar har krävt att kommunens krisledningsorganisation behövt aktiverats 

utan dessa har hanterats inom den ordinarie organisationen. 

Farligt gods olycka  

Risken innefattar såväl farligt gods på väg som på järnväg. Konsekvenserna skiljer sig 

beroende var olyckan sker och vilken kemikalie som är inblandad i olyckan. Sker olyckan 

inom tätbebyggt område blir konsekvenserna större eller om ett utsläpp riskerar en 

grundvattentäkt. 

SAMHÄLLSSEKTOR 

KOMMUNALTEKNISK FÖRSÖRJNING 

SAVIKTIG SAMHÄLLSFUNKTION 

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 

SAMHÄLLVIKTIG VERKSAMHET 

VATTENVERK 

KRITISKA BEROENDEN 

 Infrastruktur: Elförsörjning, elektronisk 

kommunikation, ledningsnät, anläggningar på nätet 

 Verksamhetsnära system: Ex IT-system 

 Personal: Anläggningspersonal, VA-jour/ingenjörer 

 Kapital, varor och tjänster: Ex kemikalier och labb-

analyser 
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Långvarigt el-teleavbrott  

En extrem vädersituation motsvarande stormen Gudrun men under sträng kyla får stora 

konsekvenser för samhället bl a på grund av långvariga el- och teleavbrott. Störningar på 

infrastrukturen som exempelvis svårigheter att ta sig fram på vägarna 

får konsekvenser för den som är i behov av sjukvård, hemtjänst eller akuta behov vid brand 

eller sjukdom. 

Vårdanläggningar, vattenverk och centralkök utan stationära reservelverk, eller reservelverk i 

otillräcklig omfattning kan innebära mycket allvarliga konsekvenser.   

Smittat/förorenat dricksvatten   

Då ingen reservvattenförsörjning från alternativa vattentäkter finns kan konsekvenserna bli 

allvarliga vid smitta eller förorenat vatten. Vissa av kommunens vattenverk och reservoarer 

har brister i tillträdesskydd, exempelvis inhägnad eller övervakning och det innebär en risk då 

förgiftning/förorening kan ske avsiktligt eller vid en olycka. 

Stor brand i publik lokal  

Stor brand i hotell, vårdanläggning, skola eller annan förvaltningsbyggnad kan få mycket 

allvarliga konsekvenser både vad gäller människoliv och i svårigheter att hitta alternativa 

lokaler för verksamheten. 

Dammbrott, höga flöden  

Ett dammbrott i någon av de större dammarna i Ljusnan bedöms medföra svåra konsekvenser 

för kommunens invånare, besökare samt infrastruktur. Älvar innebär också risk för höga till 

extremt höga flöden. Orsaker kan vara stora regnmängder, stora vårfloder, sabotage eller 

olycka vid dammarna. Den hotbilden kommer med säkerhet att öka i framtiden i och med 

klimatförändringen.  

Buss/tågolycka  

Konsekvenserna är beroende på var, när och vilket transportmedel som är inblandad i 

händelsen, Störst sannolikhet bedöms olycka med buss ha. Turistbussar passerar kommunen i 

stor omfattning vintertid och en sådan olycka med många inblandade, kallt väder och lång 

framkörning för räddningspersonal kan få katastrofala konsekvenser. 

Smitta  

Pandemisk influensa kommer att innebära stor frånvaro och viss dödlighet bland redan svaga. 

Stor frånvaro kommer att innebära svårighet att bedriva samhällsviktig verksamhet. Smitta 

kan även drabba djur och djurbesättningar (Epizooti) samt t.ex. central- eller storkök.    

 

Förtroendekris 
Förtroendekriser uppstår när det upplevs en obalans mellan å ena sidan organisationens 

varumärkeslöfte, värderingar och kärnvärden, och å andra sidan vad organisationen säger eller 

hur den agerar i ett visst sammanhang. Ju större gapet är, desto allvarligare och långvarigare 

blir förtroendekrisen. Det kan handla om avsaknad av förtroende för den politiska ledningen 

eller förlorat förtroende vid myndighetsutövning.    
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Klimatförändringar 
Nationella klimatanalyser har genomförts av SMHI som visar på hur klimatet kan komma att 

förändras i framtiden. Ett varmare och mer nederbördsrikt klimat innebär stora utmaningar för 

kommunens kommunaltekniska försörjning och för omsorgen om särskilt utsatta. 

 

Ljusdal Energi/Ljusdal Vatten i samverkan med Plan och Bygg har genomfört ett projekt, en 

skyfallskartering. Den syftar till att belysa hur risker kopplade till extrema skyfall i bästa fall 

kan undvikas genom analyser i GIS och förebyggande åtgärder. Karteringen skall omfatta 

kommunens alla tätorter där Ljusdal vatten har anläggningar för VA. Resultatet av karteringen 

skall även biläggas den VA-plan som är under utarbetande. 

Det överledningsprojekt som Ljusdal Energi/Ljusdal Vatten startade under våren 2015 syftar 

även det till att säkra upp och förstärka VA-försörjningen i Ljusdals- och Färila tätorter. 

Projektet handlar om att sammanfoga de två tätorterna med ett nybyggt VA-system som har 

till främsta syfte att ta hand om och processa avloppsvattnet från de båda orterna i ett 

nyrenoverat och uppdaterat reningsverk i Ljusdal. 

Dricksvattenförsörjningen för orterna utreds under projektet. Däri ligger också att titta över 

och genomlysa möjligheterna till reservvattenförsörjning vid en störning eller krissituation. 
 

Antagonistiska hot och social oro 
Det finns inte idag helhetsbild över de risker och sociala hot som finns i kommunen. Att det i 

ett demokratiskt samhälle skall finnas plats för olika uppfattningar och att det ges möjlighet 

att diskutera och bryta dessa mot varandra accepteras inte av alla utan de vill förändra 

samhället med andra medel, ibland med våld eller hot om våld. Om spänningar uppstår mellan 

grupper i kommunen eller mot det demokratiska samhället skapas social oro. 

Etniska motsättningar kan uppstå med allvarliga konsekvenser som följd, med en integration 

som inte fungerar ökar denna risk.    

 

 

Behov av åtgärder 
 
Kommunal ledningsplats 
För att förstärka kommunens förmåga till ledning och att kunna agera samordnat vid en kris 

krävs att den kommunala ledningsplatsen och dess kringfunktioner uppdateras. 

MSB genomförde en inventering av den kommunala ledningsplatsen i juni 2015 och gav 

därefter förslag till tekniska åtgärder som MSB kan efter ett beslut och ansökan delfinansiera 

med 50 procent av kostnaden för föreslagna åtgärder. Den största posten i förslaget är ett nytt 

reservkraftsaggregat i förvaltningshuset med effekt tillräckligt att ge all samhällsviktig 

verksamhet i byggnaden avbrottsfri reservkraft. Efter denna uppdatering ges även möjlighet 

till att kommunicera en gemensam lägesbild via visualicering av bilder och film mellan 

räddningstjänstens räddningscentral och kommunens ledningsplats. En annan fördel med 

gemensam teknisk plattform är att räddningstjänstens räddningscentral kan fungera som 

alternativ ledningsplats för kommunen i det fall den ordinarie inte är tillgänglig. 

 

Stor brand i publik lokal 
Efter den allvarliga branden/attentatet i förvaltningshuset den 2015-09-30 skall det 

genomföras en fördjupad olycksundersökning. Denna är inte klar och kan presenteras vid 

detta dokuments färdigställande. Några slutsatser efter händelsen är frågan om ytterligare 

tillträdesskydd för besökare och säkerheten i övrigt för den personal som skall möta 

eventuella framtida hot. Dessa frågor bör någon sakkunnig tillsammans med 
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kommunledningen utreda där lärdomar efter händelsen tas till vara och som skall utmynna i 

förslag till förbättrad säkerhet. 

 

Social oro våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål. Den nationella samordnaren har bland annat uppgiften att sprida kunskap om 

detta på lokal nivå. Lokala aktörer såsom socialtjänst, skola, fritidsverksamhet polis och 

trossamfund bör finna lokala samarbetsformer för att värna demokratin mot våldsbejakande 

extremism. I första hand handlar det om att starta upp ett nätverk eller att använda sig av ett 

befintligt och finna rutiner för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de berörda 

aktörerna. I andra hand och utifrån bedömd riskbild kan lokal handlingsplan upprättas mot 

våldsbejakande extremism. 

 

Klimatförändringar 
Klimatrisker bör vara en del i kommunens samlade riskbild. Under mandatperioden 2015-

2018 bör dessa frågor få mer fokus och en mer detaljerad RSA  med dimensionerande 

scenarier med naturolyckor med koppling till klimatförändring bör genomföras ner till 

förvaltnings- och bolagsnivå. 

 
Förvaltningsvisa risk och sårbarhetsanalyser 
För att få större genomslag med RSA arbetet bör detta ner på förvaltnings- och bolagsnivå. 

Även en kontinuitetsplanering som även visar på externa och interna beroenden bör 

genomföras. I detta arbete bör koncernledningsgruppen vara styrgrupp och ansvara för 

genomförandet med hjälp av säkerhetssamordnaren. 

  
 
    


