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Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för behandling i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

I "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" fastställs att 
kommunen är skyldig att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Enligt 
"Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser" (MSBFS 2015:5) ska analysen 
redovisas slaiftligen tilllänsstyrelsen senast den 31 oktober under 
mandatperiodens första år. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är 
att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna 
verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering. 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys Tingsryds kommun har utförts under 
månaderna mars-maj 2015. Kommunkansliet har sammanställt det gjorda 
arbetet i en rapport. Rapporten om risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds 
kommun mandatperioden 2015-2018 överlämnas härmed för godkännande. 
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Inledning 

Risk- och sårbarhetsanalys är en viktig del av kommunens förebyggande arbete inför en all
varlig händelse. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och 
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom 
det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett planeringsunderlag. Den ska också bidra till 
att ge en riskbild för Tingsryds kommun. 

I "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i 
fi'edstid och höjd beredskap" fastställs att kommunen är skyldig att göra en risk- och sårbar
hetsanalys och att analysen ska beaktas då man fastställer en plan för hantering av extraordi
nära händelser. Enligt "Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kom
muners risk- och sårbarhetsanalyser" (MSBFS 20 15:5) ska analysen redovisas skriftligen till 
länsstyrelsen senast den 31 oktober under mandatperiodens första år. 

Risk- och sårbarhetsanalys är en process som ska hållas levande och ständigt utvecklas. Det 
dyker hela tiden upp nya hot som man tidigare inte förutsåg. Enligt förskrifterna (MSBFS 
2015:5) ska en regelbunden uppföljning av analysen ske och att uppföljningen ska rapporteras 
årligen till länsstyrelsen. Dem1a risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 kan 
sägas vara en fmisättning och komplettering av de risk- och sårbarhetsanalyser som gjordes år 
2005 och 2011. 

Det bästa sättet att uppnå syftet med att öka medvetenheten och kunskapen om hot och risker i 
samhället är att så många personer som möjligt från kommunens verksamheter är delaktiga i 
analysprocessen. Därför har Tingsryds kommun även denna gång valt att göra analysen ute på 
respektive förvaltning. På så sätt kan man säga att analysprocessen i sig är viktigare för att 
uppnå syftet än vad den fårdiga rappalien är. 
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1. Beskrivning av kommunen 

Tingsryds kornmun som den ser ut idag bildades 1971 och består av Tingsås, Alrnundsryds, 
Urshults, Linneryds, Väckelsångs, Södra Sandsjös och Älrneboda församlingar. I kommunen 
finns sju stöne tätorter, där centralorten Tingsryd har cirka 3 000 av kornmunens drygt 12 000 
invånare. Övriga tätolier är Konga, Linneryd, Ryd, Rävernåla, Urshult och V äckelsång med 
cirka 300- l 400 invånare i vmje tätmi. Befolkningsutvecklingen har sedan 1980 minskat 
med cirka 2 400 personer. 

Befolkningstätheten i kommunen är 12 invånare/lan2
, vilket kan jämföras med Stockholms 

stad som har ca 4400 invånare/lm12 och hela landet i genomsnitt där det bor 23 invånare/ km2
. 

Tingsryds kornmuns totalareal är l 049,4lan2
. Tingsryds kommun är en utpräglad landsorts

kommun med cirka 38 procent boende på ren landsbygd. Under sommarhalvåret ökar kom
munens befollming med flera tusen personer eftersom det finns många som har fritidshus här. 
Nästan ettusen fritidshus har utländska ägare, i huvudsak från Danmark och Tyskland. 

En viktig resurs och karaktärsdrag för Tingsryds kmmnun är dess vattendrag och sjöar. Flera 
av tätorterna i kommunen ligger vid eller i närheten av vatten. Inom kommunen finns över 
200 sjöar och cirka l 320 948 strandmeter. 

I Tingsryd är var nionde invånare företagare och här råder en speciell småländsk företa
garanda och bland välkända varumärken som hm· sitt ursprung i kommunen finns N el son 
Garden, Linder Aluminiumbåtar, Hammarplast och Ryds Båtindustri. Här finns en aktiv tur
ismnäring med många stugor för uthyrning, 15 campingplatser och 14 vandrarhem/B & 
B/hotell. 

Arbetstillfållena inom Tingsryds kmmnun fördelar sig med 20 procent inom tillverlmingsin
dustrin, 21 procent inom vård- och omsorg och 16 procent inom handel- och kommunikation. 
Övriga finns bl.a. inom tjänstesektorn och offentlig verksamhet. 

Järnväg och flyg saknas inom Tingsryds konunun. Närmaste flygplats fim1s i Kallinge cirka 
40 lan söder om och i Växjö, cirka 48 lan non om Tingsryds tätort. Järnvägsstationer finns i 
Älmhult, Alvesta, Växjö, Hovmantorp, Lessebo, Rmmeby, Karlshanm och Ennnaboda, 
mindre än en timmes resa fi:ån Tingsryds tätmi. 

Inom Tingsryds kommun fitms ett rikt och mångsidigt föreningsliv med cirka 160 verksamma 
föreningar varav cirka 30 idrottsföreningar. De gamla soclmarna/kommundelarna är fortfa
rande levande och identitetsskapande. Här kan nänmas hembygdsföreningarnas aktiva arbete. 

Inom Tingsryds kommun finns idag skolor i alla konnnundelar. Högstadie- och gymnasie
skola finns i Tingsryds tätmi. I Ryd finns också en friskola, Idekulla. 

Inom Tingsryds kommun sker en kraftfull utbyggnad av fiberoptiskt bredband. Idag finns c: a 
20 fiberföreningar i kommunen varav de flesta har tagit sitt fibernät i bruk Denna investering 
är mycket viktig och genererar ett oerhört värde för kommunen. 2009/20 l O investerade kom
munen cirka 20 miljoner i byggnation av fiberbredband och fi:am till2014 har kommunen 
investerat ytterligare ett antalmiljoner kronor på fiberutbyggnad. 
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2. Arbetsprocess och metod 

Risk- och sårbarhetsanalys (förkortas RSA) ska vara en fortgående process. Samhället föränd
ras och det dyker ständigt upp nya hot som bör analyseras och bearbetas. År 2005 gjordes den 
första risk- och sårbarhetsanalysen och gick under namnet ROSA, efter den metod som då 
användes. I ROSA-processen identifierades en stor mängd scenarier som skulle kunna drabba 
kommunen. Några valdes ut och analyserades djupare. Genomförandet sköttes av en riskhan
teringsgrupp sammansatt av representanter för alla förvaltningar och bolag. Vid 2011 års RSA 
identifierades ytterligare händelser som skulle kunna inträffa och fler scenarier analyserades, 
denna gång ute på respektive förvaltning och bolag. 

säkerhetsgruppen och kommunens centrala chefsgrupp (CCG) har diskuterat hur 2015 års 
RSA ska genomföras. På ett tidigt stadium bestämdes att Tingsryds kommun även denna gång 
ville göra analysen på förvaltningsnivå. En fördel med att göra analyserna förvaltningsvis är 
att fler personer blir inblandade och delaktiga i processen och att analysen på ett helt annat 
sätt kan ligga till grund för förvaltningarnas egen krisplanering. 

säkerhetsgruppen diskuterade vilka nya riskscenarier som skulle tas med i analysen, en så 
kallad riskidentifiering. Därefter utfördes en djupare analys av riskscenarier och laitiska bero
enden ute på förvaltningarna. I analysarbetet deltog socialförvaltningen, komnmnledningsför
valtningen, barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Tingsryds 
Energi AB (TEAB), stiftelsen Kommunhus/Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryd Utveckling 
och Fastighet AB (TUF AB)/Industristiftelsen. De tre senare är bolag eller stiftelser och inte 
en förvaltning, men kommer för enkelhetens skull falisättningsvis att ingå i begreppet "för
valtningama" som används i denna rappoli. 

Vid förvaltningamas analyser avsattes en halvdag vardera för vmje förvaltning, sammanlagt 
sju halvdagar. Upplägget var att deltagama, efter en kort introduktion, gjorde en analys av 
vilka kritiska beroenden som finns i sina verksamheter. Därefter utfördes en analys av perso
nalbortfall med hjälp av ett pandemiscenario. Resultatet ska bl.a. användas som underlag för 
revidering av pandemiplanen. slutligen fick vmje förvaltning analysera ett riskscenario eller 
en fiktiv förutsättning där den aktuella förvaltningen har en nyckelroll. 

Antalet personer som deltog vid förvaltningarnas analyser varierade mellan 2-12 st. Vid 
kommunledningsförvaltningens analys var en representant från Räddningstjänsten Östra Kro
noberg (RÖK) med som en resurs i analysarbetet Riskscenarier som analyserats vid risk- och 
sårbarhetsanalysema 2005 och 2011 har inte tagits med i analyserna denna gång. 

Resultatet från förvaltningarnas analyser samt övrigt innehåll i denna rappmi har samman
ställts av kansliavdelningen. Rapportens upplägg följer i st01i sett elen uppställning som anges 
i förskrifterna (MSBFS 2015:5). I avsnittet om identifierade och analyserade risker har även 
de risker som identifierats i tidigare risk- och sårbarhetsanalyser tagits med i sammanställ
ningen. Bedömningen är att dessa risker f01ifarande är aktuella. Analyserna för de risker som 
tidigare analyserats finns dokumenterade i tidigare RSA-rapp01ier. 

Kapitel 7," Åtgärdsbehov", behandlar åtgärdsbehoven endast översiktligt. Åtgärdsförslag som 
kommit fram kommer att utvecklas och presenteras i styrdokumentet "Handlingsprogram för 
extraordinära händelser". Detta dokument kommer också att föregås av en samrådsprocess 
med förvaltningarna. 
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Schematiskt kan processen med RSA i Tingsryds kommun sammanfattas med nedanstående 
flödesschema. 

RSA~process i Tingsryd 

Beslut om genomförandemetod 
Säkerhetsgruppen, chefsgruppen 

Riskidentifiering 
säkerhetsgruppen 

Djupanalys 
Förvaltningar, bolag/stiftelser 

Sammanställning rapport 
säkerhetssamordnare 

Beslut RSA 
Kommunstyrelsen 

~ Arbetsprocess 

~ 
Handlingsprogram för 

extraordinära händelser 
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geografiska område 
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V å1i samhälle måste fungera även vid en allvarlig händelse. Vad som är samhällsviktigt vid 
en hissituation kan variera beroende på vilka situationer vi ställs inför och i takt med att sam
hället utvecklas. Det är av största vikt att särskilt viktiga verksamheter klarar av grundläg
gande samhällsbehov vid allvarlig händelse. 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreslai:fter (MSBFS 2015:5) definieras 
samhällsviktig verksamhet enligt följande: 

"En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 
- Ett borifall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans 

med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en all
varlig 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." 

Följande redovisning av samhällsviktig verksamhet utgår från en uppdelning i följande tre 
steg: 

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

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

3. Samhällsviktig verksamhet: Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, an
läggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätt
hållandet av viktiga samhällsfunktioner. (Se även definition i rutan ovan.) 

En särskiljning bör också ske ifall verksamheten är lokal eller om den är regional/nationell, 
det vill säga om verksamheten har sin bas och huvudsakliga verksamhet inom kommunens 
geografiska område eller om verksamheten har sin bas i annan kommun men utövar verksam
heten över kommun- och/eller länsgränser. Ett exempel på det senare kan vara drivmedelsdis
tribution till bensinstationer. I redovisningen görs därför en notering ifall verksamheten är 
regional/nationell. 

Redovisningen utgår från den identifiering av samhällsviktig verksamhet som gjorts i sam
band med projekt Styrel ("Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer"). 
Kompletteringar har sedan gjmis utifrån de kunskaper som kommunen har om verksamheter 
inom kommunens geografiska område. 
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Samhällssektor; Energiförsörjning 

Produktion av el: Produktionsanläggningar för el från vattenkraft finns i Mönumsån och 
Ronnebyån, tre större anläggningar samt en handfull mindre för i första hand lokal försöij
nmg. 

Distribution av el: Inom kommunen finns två aktörer för distribution av el, Eon AB och 
Kraftringen AB. (Regional/nationell verksamhet.) 

Produktion och distribution av fjärrvärme: Anläggningar finns i Tingsryd, Ryd, Urshult, 
Väckelsång och Linneryd. Produktion och distribution i Ryd sker i privat regi. Värmeproduk
tionen i Linneryd och Urshult utförs av sågverk på respektive ort. Distribution och produktion 
i övrigt sker i kommunal regi. 

Produktion av bränslen: Sågverken i Urshult och Linneryd producerar bränslen till i första 
hand fjänvärmeanläggningarna i dessa orter. 

Distribution av bränslen och drivmedel: Utförs inom kommunens geografiska område av 
flera aktörer till bl.a. fjärrvärmeanläggningar, pelletsanläggningar vid två servicehus samt till 
bensinstationer och kommunens eget drivmedelslager. (Regional/nationell verksamhet.) 

Försäljning av drivmedel: 11 st. bensinstationer finns inom kommunen; tre i Tingsryd, två i 
Ryd samt en vardera i Urshult, Fridafors, Väckelsång, Konga, Linneryd och Rävemåla. 

Samhä/lssektor: Finansiella tjänster 

Betalningssystemet: Tillgång till finansiella transaktioner finns på webben. (Regional/natio
nell verksamhet.) 

Banklmntor: Två banldmntor finns i Tingsryd och ett vardera i Ryd och Rävemåla. 

Samhä/lssektor; Handel och industri: 

Bygg- och anläggningsverksamhet: Flera el- och VVS-finnor finns inom kommunen för att 
snabbt kunna avhjälpa lokala fel i el- och vännesystem vid samhällsviktiga anläggningar. 

Entreprenadverksamhet: Kommunen har avtal med flera lokala entreprenörer för snöröj
ning. Entreprenadfirmor med gräv- och transpmiresurser fi1ms inom kommunen och som kan 
anlitas t. ex. vid röjning och lagning av vägar efter stmmar och översvänmingar. 

Samhällssektor; Hälso~ och sjukvård samt omsorg 

Akutsjukvård: Ambulans finns stationerad vid brandstationen i Tingsryd. 

Primärvård: Vårdcentraler finns i Tingsryd och R y d. 

Tandvård: Folktandvård finns i Tingsryd och Ryd. Privat tandläkare finns i Tingsryd och 
Urshult 
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Läkemedelsfö:rsörjning: Apotek finns i Tingsryd och Ryd. 

Äldreomsorg: I kornmunens regi finns det 7 st. servicehus med sammanlagt c:a 240 st. plat
ser, ett i vmje kommundel. Hemtjänsten utgår från servicehusen. Dessutom fim1s privata 
vårdboenden i Rävernåla och Linneryd. 

Funktionshinderomsorg: Kommunen har boenden med 22 st. platser i V äckelsång samt med 
c:a 20 st. platser i Tingsryd. Privata Trehöma Omsorger AB i Urshult har vårdboende och 
dagligverksamhet för 77 st. funktionshindrade, främst i Urshult men även i Ryd och Tingsryd. 
I Urshult finns även det privata vårdboendet Ekbacka med 40 st. platser. 

Socialtjänst: Socialtjänsten bedriver verksamheten i IFO:s kontor på S Storgatan 92 i Tings
ryd. 

Omsorg om barn: Kommunen har skolor och bamornsorg i alla kommundelar. Dessutom 
finns en privat förskola i Tingsryd. 

Samhiillssektor; Information och kommunikation 

Telefoni: Inom kornmunens geografiska mmåde finns flera master för mobil telefoni samt ett 
fast telenät. (Regional/nationell verksamhet.) 

Bredband, internet: Bredbandsnät via fiber finns utbyggt inom flera delar av kommunen, 
både för kornmunens egna intema kommunikationsnät och inom bredbandsföreningar. Noder 
finns upprättade på strategiska platser. 

Post: Postkontor/brevbårarkontor fi1ms i Tingsryd. 

Samhiillssektor; Kommunalteknisk försörjning 

Dricksvattenförsörjning: Fem kommunala vattenverk försö1jer samtliga tätorter i kommu
nen med dricksvatten. Vattenverken finns i Linneryd, Korrö, Yxnanäs, Hensmåla/Flisehult 
och Norraryd. Störst är Rensmåla vattenverk som försö1jer Konga/Dångebo, Hensmåla, 
Tingsryd, K varnamåla, V äckelsång och Urshult med dricksvatten. 

Avloppshantering: Kommunala avloppsreningsverk finns i Linneryd, Korrö, Yxnanäs, 
Tingsryd, Urshult och Ryd. 

Renhållning: Kommunen sköter sophämtningen i egen regi med 2 st. sopbilar. A vfallsan
läggningen i Elsemåla är en avslutad cleponi som fungerar som omlastningsstation och åter
vinningsgård. 

Väghållning: Snöröjning, balkbekämpning och skötsel av statliga vägar inom kornmunens 
geografiska område utförs av Trafikverket (Regional/nationell verksamhet.) Kommunen har 
motsvarande ansvar för tätorternas vägnät. Kommunen har också tagit på sig ansvaret för 
snöröjning och underhåll av enskilda vägar på landsbygden. För detta ändamål anlitar kom
munen lokala entreprenörer, t.ex. lantbrukare. 
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Samhällssektor; Uvsmedel 

Tillverkning av livsmedel: Urshultsbagarn AB producerar i huvudsak matbröd. Trensums 
Food AB legatillverkar bl.a. såser, fonder, sylt, pureer och drycker för olika kända varumär
ken. 

Distribution av livsmedel: Distribution av livsmedel från grossister tilllivsmedelsbutiker 
och kommunala storkök sker huvudsakligen av transportörer fi·ån andra kommtmer. (Regio
nctl/nationell verksamhet.) Urshultsbagarn är en tillverkare/distributör som finns i kommunen 
och levererar bröd till butiker och storkök i stöne omfattning. 

Försäljning av livsmedel: Livsmedelsbutiker finns i Tingsryd (2 st.), Linneryd, Rävemåla, 
Konga, Väckelsång, Urshult och Ryd. 

Kontroll av livsmedel: Kommunens samhällsbyggnadsnämnd sköter den offentliga kontrol
len av livsmedel. Egenkontroll utförs av respektive verksamhet. Analyser sker på laborato
rium i annan kommun. 

Samhäl/ssektor; Offentlig förvaltning 

Lokal ledning: Kommunledningsförvaltningen utgör kommunens centrala ledning och finns 
på Torggatan 12 i Tingsryd. Där inrättas också krisledningsorganisationen om en extraordinär 
händelse blir aktuell. 

Begravningsverksamhet: Begravningsbyråer finns i Tingsryd, Konga och Ryd. Bårhus finns 
i anslutning till kyrkor/kyrkogårdar med sammanlagt 17 st. kylrumsplatser. 

Samhiillssektor; Skydd och säkerhet 

Räddningstjänst: Räddningstjänsten i kommunen sköts av kommunalförbundet Räddnings
tjänsten Östra Kronoberg (RÖK) där även Lessebo och Uppvidinge kommuner ingår. Brand
stationer i Tingsryds kommun med deltidsstyrkor i beredskap fi1ms i Tingsryd, Ryd och Rä
vemåla. Brandstationer med brandmän utan beredskap (brandvärn) finns i Konga, Urshult 
och Väckelsång. 

Polis: Bemannad polisstation finns i Tingsryd. Polisverksamheten organiseras inom polisreg
ioner och polisområden. (Regional/nationell verksamhet.) 

Kriminalvård: Ryds brunn i Ryd är en skola och behandlingshem med 20 st. platser för unga 
pojkar (13-16 år) med psykosocial problematik och pågående kriminalitet och missbruk 

Alarmeringstjänst: Många kommunala verksamheter med larm i fastigheterna har larmen 
uppkopplade till alarmeringstjänst (Regional/nationell verksamhet.) 

Samhällssektor; Socialförsäkringar 

Sjuk- och arbetslöshetsf6rsäkringen: Inget kontor finns inom Tingsryds konmmns geogra
fiska område. Ärenden kan uträttas via webben. (Regional/nationell verksamhet.) 
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Samhällssektor; Transporter 

Vägtransport: Samtliga dagliga transporter inom kommunens geografiska område är väg
transporter med personbilar, bussar lastbilar och arbetsfordon av olika slag. 

Kollektivtrafik: Två bussbolag finns stationerade i kommunen. Det ena kör huvudsakligen 
skolskjutsar och fardtjänst och det andra är knutet tilllänstrafikens skolskjutsar och annan 
fjänirafik. Övrig busstrafik sker oftast i länstrafikens regi. (Regional/nationell verksamhet.) 

14



4. Kritiska beroenden för kommunens samhälls"' 
viktiga verksamhet 

MSB definierar kritiska beroenden på följande sätt: 
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"Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. 
Sådana beroenden karakt/iriseras av att ett borifall eller en störning i levererande verk
samheter relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en 
extraordinär händelse inträffar." 

Kommunens förvaltningar och bolag har gjmi en bedömning av vilka hitiska beroenden som 
finns för deras olika verksamheter. De har också gjmi en bedömning av hur länge man klarar 
av att upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet om ett extemt beroende skulle falla bort, 
d.v.s. vilken uthållighet man har. Utgångspunkten för bedömningen är dels de identifierade 
samhällsviktiga verksamhetema i kap. 3, dels den identifiering av kritiska beroenden som togs 
fram vid upprättande av pandemiplanen. Resultatet redovisas i bilaga l. 

I bedömningen av uthållighet har hänsyn tagits till de eventuella lager av material som i nor
malfallet finns hos förvaltningen samt att man i vissa fall åtminstone under en tidsperiod kan 
anpassa verksamheten till avsaknandet av den resurs som fallit bort. Ett exempel på det senare 
är att skolan inte ska behöva ställa in sin undervisning bara för att de inte kan servera mat på 
skolan. Elevema kan åtminstone under en kmiare tidsperiod ta med "matpaket" hemifrån. 

När det gäller beroendet av el har däremot bedömningen inte tagit hänsyn till att det vid 
många av kommunens anläggningar finns tillgång till reservkraft Här har enbati elberoendet 
som sådant bedömts. Likaså har inte heller hänsyn tagits till kommunens egen lagring av 
drivmedel eftersom det är svåti att bedöma hur fördelningen av denna kommer att ske vid en 
drivmedels brist, och därmed vilken uthållighet de olika verksamhetema har. Här har uthållig
heten bedömts utifrån hur ofta man måste tanka. 

Det finns kritiska beroenden av olika karaktär, dels beroenden som är nödvändiga för att be
driva den dagliga verksamheten, dels beroenden som är nödvändiga endast om en viss situat
ion uppkommer. Exempel på det första kan vara dricksvatten, el eller drivmedel och är ganska 
enkelt att identifiera som ett hitiskt beroende. Den andra kategorin kan vara väghållning som 
kanske bara är kritiskt då det krävs snöröjning/halkbekämpning, eller räddningstjänst och Po
lis som inte är kritiskt i normalfallet. Den andra kategorin har medtagits som ett kritiskt bero
ende eftersom tjänstema är nödvändiga ifall den speciella situationen uppstår. 
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5. Identifierade och analyserade risker för kommu .. 
nen och kommunens geografiska område 

5.1 Identifierade risker 

En stor mängd risker i form av scenarier som skulle kunna drabba Tingsryds kommun har 
identifierats i samband med RSA-processema 2005 och 2011. Dessa risker är fortfarande ak
tuella och tas därför även med i denna riskidentifiering. Många av dessa har också analyserats 
vid dessa tidigare RSA-processer. Inför RSA-arbetet 2015 har ytterligare risker identifierats. 
Från dessa samt tidigare identifierade risker som inte analyserats har några valts ut att analys
eras av förvaltningama i dem1a RSA-process 2015. 

Identifiei'ade risker 2005, 2011 och 2015 har sammanställts i bilaga 2. Av sammanställningen 
:fi:amgår vilka av de identifierade riskema som har analyserats och i vilken RSA-process detta 
har utfötis. Några av scenariema har övats vilket också har noterats. I sammanställningen no
teras kortfattat vilka konsekvenser och problem som händelsema bedöms orsaka utifrån gjord 
analys. För de scenarier som inte analyserats noteras motsvarande bara utifrån en allmän be
dömning. 

5.2 Förvaltningarnas analyser av risker 2015 

Förvaltningamas analyser av risker i RSA-processen 2015 har gått till på följande sätt. Först 
har alla förvaltningar analyserat vilka kritiska beroenden som fim1s, i vissa fall uppdelade på 
förvaltningens olika verksamheter. Resultatet av detma analys finns, som tidigare nämnts i 
kapitel 4, redovisat i bilaga l. Alla förvaltningar har utfört en analys av personalbOlifall med 
hjälp av ett pandemiscenatio (bilaga 3) samt ytterligare ett riskscenario eller en fiktiv förut
sättning där den aktuella förvaltningen har en nyckelroll. 

Vid analysen av personalbortfall och det förvaltningsspecifika riskscenariot/förutsättningen 
har diskussionen cirkulerat la:ing följande frågeställningar: 
t11 Förmåga. Hur kommer kommunen (förvaltningen, bolaget) att hantera den oönskade hän

delsen? Besla:iv vilka resurser som fim1s för att hantera händelsen. Peka på styrkoma i 
verksamheten. V ad kommer vi att klara av? 

Cll Sårbarhet. Vad blir svårast att hantera av det som kommunen förväntas att hantera? Vad 
kommer inte att klaras av i de samhällsviktiga delarna av verksamheten? 

Cll Åtgä:rdsbehov. Vilka sårbarheter behöver åtgärdas? Ge åtgärdsförslag. 

Dessutom har förvaltningarna värderat analyserade riskscenarier genom att ange sannolikhet 
och konsekvens enligt en femgradig skala som beskrivs i bilaga 4. 

Barn= och utbildningsförvaltningen 

Personalbortfall (Pandemiscenario) 

Förmåga 
Cll Bra och öppen kommunikation mellan skoloma och mellan ledningen och personalen. 
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~~~ Vissa verksamheter går att stänga. Beslut fattas av ledningen. 
• Personal kan flyttas mellan verksamheter. 
~~~ Möjligheter finns att förlänga läsåret något. 

Sårbarhet 
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• Vissa svårigheter att använda sig av annan än egen personal (t. ex. krävs utdrag från brotts-
registret). 

• Svårigheter ur behörighetssynpunkt att använda annan personal. 
• K valiten på undervisningen kan inte garanteras. 
111 Verksamhet för de äldre eleverna kan behöva stängas. 

Åtgärdsbehov 
~~~ Aktualisera personalbristscenariot till skolledningskonferens. 
~~~ Informera personal om fastställda rutiner. 
~~~ Förbereda personal på att en situation med omplaceringar kan uppstå. 

Riskscenario: Barn som far illa 

Scenariot finns beskrivet i bilaga 5. 

Förmåga 
• Rutiner fim1s angående barn som far illa i förskolan samt mot kränkande behandling. 
• Regelbunden genomgång görs av vmje individ med elevhälsan. 
~~~ Kommunens centrala informationsgrupp kan sköta informationen utåt. 
• Ledningen har haft utbildning i hantering av massmedia. 
• KTisstödsgrupper finns att tillgå för samtalsstöd (POSOM). 

Sårbarhet 
~~~ Rutiner är inte alltid kända hos medarbetare. 
• En liten kommun innebär att "alla känner alla". 

Åtgärdsbehov 
~~~ Utbilda och informera personal om rutiner mm. 
111 Ta fram introduktionsmaterial för nyanställda. 

Riskvärdering: Sannolikhet 5 
Konsekvens 2-3 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Person al bortfall ( Pandemiscenario) 

Förmåga 
• Flexibilitet. Många kan samma jobb och arbetsledare kan i viss mån varandras jobb. 
• Prioriteringar, t.ex. akuta åtgärder, dricksvatten före avloppsrening och drift före underhåll. 
~~~ 50% av personalstyrkan för VA-anläggningarna kan klara driften under en kortare tid. 
• Personalresurs för samhällsviktig verksamhet finns hos bygg- och miljöavdelningen. 

17
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Sårbarhet 
e Kan bli problematiskt med externa behov av akuta tjänster, t.ex. dykare, entreprenörer, 

slamtranspmier och reparationer. 
e Stö1re vattenläckor eller stöne reparationer kan bli problematiska. 
• Arbetskontorets verkstad kommer inte att fungera normalt. 
e Gatusidan är hanterbar vid nmmal väderlek men blir svår att hantera vid snöfall, storm etc. 
~~~ Fördröjningar i sophämtningen innebär sanitära problem om scenariot inträffar sommmiid. 
~~~ Återvinningsgårdama får troligen hållas stängda. 
• Vid anläggningar där speciell kompetens krävs kan det bli problem med driften, t.ex. ishal

len och Vattenpalatset Kaskad. 
~~~ Svårt att upprätthålla städkvaliteten. 
e Plan- och miljöavdelningens tillsyn kommer att prioriteras bmi. 

Åtgärdsbehov 
~~~ Ytterligare utbildningar för personalen för ökad flexibilitet, t.ex. lastbilskmi. 

Riskscenario: Sabotage mot dricksvattenförsörjningen (Hensmåla vv) 

Förutsättningen är att vattenverket utsatts för sabotage som innebär att dieselolja hamnat i 
råvattnet som pumpats in till Rensmåla vattenverk, förorenat reningsprocessen samt delvis 
pumpats ut på dricksvattennätet 

Förmåga 
111 Vattenverket kan kopplas om för intag av sjövatten som efter rening i Dynasandfilter kan 

pumpas ut i dricksvattennätet Detta vatten ska ej drickas men kan användas till sanitetsvat
ten. 

~~~ Dricksvatten kan tas från annat vattenverk i kommunen och köras ut i nödvattentankar 
(egna och lånade från VAKA:s fönåd). Nödvattenplan finns. 

111 Tre kommunala storkök har vatten från annat vattenverk och kan distribuera mat till de 
kommunala kök som saknar tjänligt dricksvatten. 

Sårbarhet 
• Föroreningar inne i vattenverket måste saneras och sandfilter bytas i1man -tiänligt vatten 

kan produceras igen. Detta tar minst en vecka. 
• Sårbarheter vad gäller säkerhet i VA-anläggningar är inventerade och finns dokumenterade 

i en säkerhetsrapport 

Åtgärdsbehov 
~~~ Indikator som registrerar oljeprodukt (och ev. annan förorening) i råvatten som pumpas till 

vattenverket. Om förorening registreras kan pumpningen stoppas automatiskt. 
~~~ Åtgärder vidtas enligt förslag i säkerhetsrapporten för Tingsryds komnmns dricksvattenan

läggningar. 
e Ansökan görs tilllänsstyrelsen om att göra några särskilt viktiga V A -anläggningar till 

skyddso b j ekt. 

Riskvärdering: Sannolikhet 1-2 
Konsekvens 4 
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Socialförvaltningen 

Personalbortfall (Pandemiscenario) 

Förmåga 
® Pandemivaming innan utbrottet innebär att planering för prioriteringar och omfördelningar 

kan stmta tidigt. 
® Lojal personal. Öve1tid kan beordras. 
® Bra hygiemutiner för personalen finns. 
(!'j Arbetsfördelning kan ske med syfte att minska smittspridningsrisken. 
® Lättare att omfördela i en liten kommun. 
® Erfarenhet finns av extraordinära situationer. 

Sårbarhet 
fl) Arbetet med brukare med särskilda behov kommer inte att klaras. 
• Tjänstegarantier kommer inte att kunna hållas. 
• Städ- och tvättservice blir eftersatt. 
® Det fim1s för få vikarier att ta in vid behov. 
fl) Att ta hand om avlidna kan bli problematiskt. Hjälp från samhället i övrigt måste till. 

Åtgärdsbehov 
• Komplettera och förbättra hygiemutiner för att begränsa smittspridning. 
• Upprätta handlingsplan vid pandemi för personer med personlig assistans. 
• Informera och förbereda berörd personal på att de kan komma att omfördelas till andra 

arbetsuppgifter vid hög frånvaro på förvaltningen (enligt pandemiplanen). 

Riskscenario: Värmebölja 

Scenariot finns beskrivet i bilaga 6. 

Förmåga 
® Kompetens och rutiner om hur detta ska hanteras finns i verksamheten hos personalen. 

Information fi1ms på intranätet. 

Sårbarhet 
® Kyla med luftkonditionering saknas på alla kommunens äldreboenden. Kan bli mycket 

varmt inomhus. 
® Måste dra ner på aktiviteter inomhus och istället fokusera på personlig omvårdnad. 
fl) Det blir svå1t om brukare vägrar t. ex. att dricka eller att svalka sig. 
fl) Svårt att ha full koll på de som bor hemma och har hemtjänst. 

Åtgärdsbehov 
® Installera kylanläggningar på servicehusen. 
® Ta fram och förbereda informationsmaterial till personal, brukare och allmänheten. 
® Ordna med introduktionsutbildning för sommarvikarier. 

Riskvärdering: Sannolikhet 4-5 
Konsekvens 2 
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Kommunledningsförvaltningen 

Personalbortfall (Pandemiscenario) 

Förmåga 
• Uppbackning finns för viktiga verksamheter, t.ex. information, krisledning och eko

nomi/lönehantering. 

Sårbarhet 
• Det samhällsviktiga arbetet kommer att klaras av under scenariot. 

Åtgärdsbehov 
l!) Förbereda och motivera personalen att göra andra arbetsuppgifter än de ordinarie. 

Riskscenario: Värmebölja med skogsbrand 

Scenariot finns beskrivet i bilaga 7. 

Förmåga 
• Planering för evakuering kan påbö1jas snabbt utifi"ån på förhand framtaget underlag. 
• Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Hemvärnet finns som extra resurser. 
• Altemativ plats för krisledning fi1ms om kommunhuset måste evakueras. 
o Liten kommun innebär koliare vägar till varandra vid samverkan. 
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o Två bussbolag fim1s på mien med möjligheter att utrymma de som inte kan transpOliera sig 
själva. 

Sårbarhet 
o Ett beslut om evakuering av samhället eller delar av samhället innebär stora svårigheter 

vad gäller infmmation och logistik. 
• Svårt att veta om alla fått informationen eller om de rättar sig efter den. 
• Det fi1ms nog både de som utrymmer spontant i tidigt skede och de som vägrar att lämna 

sitt hem. 

Åtgärdsbehov 
• Förbereda för att snabbt få ut information genom flera olika kanaler. 
e Finslipa samverkan internt i konummen och externt med räddningstjänst, polis, länsstyrelse 

m.fl. i ett sådant scenario så att den kan påbö1jas omedelbart. 

Riskvärdering: Sannolild1et 3 
Konsekvens 4-5 

Tingsryds Energi AB (TEAB) 

Personalbortfall (Pandemiscenario) 

Förmåga 
• Möjlighet fim1s att övergå till att elda olja som inte kräver samma bemanning. 
® Bedömningen är att fjärrvärme kan levereras under hela scenariot. 
® Viss mängd bränsle finns lagrad. 20
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Sårbarhet 
111 Specialkompetens behövs. Endast 2-3 personer har denna kompetens. 
111 Bolaget har liten egen personalstyrka. Får hjälp av vaktmästare från Tingsrydsbostäder att 

bemanna jourgruppen, men dessa har inte samma kompetens. 

Åtgärdsbehov 
111 Förstärkning av den egna driftpersonalstyrkan skulle behövas. 

Risk:scenario: Värmebortfall -totalhaveri i värmeverk: 

Förutsättningen är att fjärrvärmeverket i Tingsryd helt är satt ur funktion på grund av brand 
eller explosion (sabotage). 

Förmåga 
111 En containerpanna (c: a 5-6 MW) är möjlig att installera direkt på utgående ledning. Det 

kan ta 1-12 veckor att slutföra detta beroende på när en sådan panna går att få tag på samt 
omständigheterna vid utförande av installationen. En sådan panna klarar av att upprätthålla 
godtagbar värmeleverans vid nollgradig väderlek. 

Sårbarhet 
111 Värmeleveransen till kunder försvim1er och blir bmia minst l vecka, kanske upp till12 

veckor. 

Åtgärdsbehov 
111 Utreda möjligheterna att ordna med en backuppanna någonstans ute på distributionsnätet. 

Riskvärdering: Sannolikhet l 
Konsekvens 3-4 

Tingsrydsbostäder AB l stiftelsen Kommunhus 

Personalbortfall (Pandemiscenario) 

Förmåga 
111 Stor personalstyrka för daglig drift. Personal kan ersätta varandra. 
111 Hantverkarna kan släppa målning och liknande underhållsarbete och gå in som en extra 

resurs i den dagliga driften. 
111 Avtal för service fi1ms med leverantörer. 
111 Begränsad verksamhet kan upprätthållas i normal drift. 

Sårbarhet 
® Nyckelpersoner med specialkompetens finns som är svåra att ersätta, t. ex. personal- och 

löneadministration. 

Åtgärdsbehov 
Iii Kompetensutveckling så att nyckelpersoner kan ersättas. 
® Se till så att det finns driftkort och drift- och skötselinstruktioner till alla anläggningar. 
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Riskscenario: Värmebortfall - ingen fjärrvärmeleverans i Tingsryd 

Förutsättningen är att fjärrvärmeverket i Tingsryd har satts ur funktion och kan inte leverera 
fjänvärme till kunder i Tingsryd. Osäkert när leveransen kan återupptas; i bästa fall en vecka, 
i sämsta fall några månader. Det är januari månad och mellan 5-l O minusgrader ute. 

Förmåga 
e Ett antal vä1mefläktar finns på lager. 

Sårbarhet 
e Att sätta in extra värmefläktar, elkaminer/element i lägenheterna begränsas av risken för 

överbelastning i elsystemet. 
e Evakuering kan i vissa fall behövas redan vid en inomhustemperatur på l5°C. Om vänne

bolifallet varar mer än 5 dygn blir det stora problem. Vid evakuering måste samhället 
hjälpa till för att ordna tillfälligt boende. 

Åtgärdsbehov 
e Undersöka möjligheterna att få tag på och installera en elpanna på Vallen. 

Riskvärdering: Sannolikhet l 
Konsekvens 3-4 

Tingsryds Utveckling- och Fastighets AB (TUFAB) l 
Industristiftelsen 

Personalbortfall (Pandemiscenario) 

Förmåga 
e TUF ABfindustristiftelsen är kommunägt och innehar ett antal kommersiella fastigheter 

som hyrs ut till privat verksamhet. Bolaget har endast en VD och en ekonomiansvarig an
ställda i bolaget. Fastighetsskötsel mm sköts av hyresgästerna. 

Sårbarhet 
@ Tufab har inget akut behov av egen personal och ett personalbmifall på upp till en vecka 

kan klaras av. 

Åtgärdsbehov 
G Inga. 

Riskscenario: Konkurs i ett eller flera stora företag som hyr lokaler 

Förmåga 
G Bra förhandlingsläge hos banJcer för lån på grund av kommunens goda kreditvärdig_het 

Sårbarhet 
e Värdet för en fastighet skrivs ner vid en konk:urs och konmmnen måste därför slguta till 

medel. Stora fastigheter i1mebär mycket stora belopp, kanske upp till 20 milj. kronor. 
0 Kostnader för driften av fastigheterna måste betalas även då inga hyresintäkter finns. 
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® Kommunen förlorar stora stmunor pengar som kanske måste finansieras genom neddrag
ningar i kommunens verksamheter. 

Åtgärdsbehov 
® Sälja fastigheter. (Åtgärden finns med i kommunens utredning för hållbar ekonomi.) 

Riskvärdering: Sannolikhet 3 
Konsekvens 2 

5.3 Problem för kommunen att hantera 

Identifierade risker presenterade i fonn av olika scenarier som skulle kunna drabba kommu
nen har som tidigare nänmts sammanställts i bilaga 2. Ett annat sätt att sammanställa vilka 
risker kommunen kan stå inför är att utgå från de problem som kommunen måste hantera om 
en oönskad händelse inträffar. I bilaga 2 kan man se att de problem som kommunen måste 
hantera är desamma i flera olika scenarier. Oavsett vad som inträffar vid ett scenario kan 
alltså en enskild problemställning för konmmnen bli densamma. Det kan därför vara lättare att 
analysera hur kommunen klarar av att hantera en specifik problemställning än hur man klarar 
av att hantera ett specifikt scenario. I verkligheten blir det ändå aldrig så att det exakt blir det 
scenario som analyserats som sedan inträffar. 

I det följande görs ett försök att smiera upp vilka typer av problemställningar som kommunen 
kan ställas inför oavsett vilken händelse som inträffar. Flera problemställningar kan naturligt
vis samtidigt behöva hanteras vid en händelse. 

® Personalbrist 

En stor andel av personalen i kommunens samhällsviktiga verksamheter är sjuka eller kan av 
andra anledningar inte kmnma till j o b bet. 

Exempel på händelser: 
Pandemi, epidemi eller händelser som ilmebär framkomlighetsproblem på vägarna. 

e Framkomlighetsproblem på vägarna 

Konmmnen har ansvar för snöröjning och annan väghållning på vägar i tätorter och på lands
bygden. 

Exempel på händelser: 
Isstorm, vanliga stormar, stora snömängder eller översvämningar. 

® stort informationsbehov 

Kommunen har ansvar för att så snabbt som möjligt ge kommunmedborgare och andra som 
vistas inom kommunens geografiska område en koneld och angelägen information om hän
delsen och om kmnmunens agerande. 

Exempel på händelser: 
De flesta händelser. 23
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<~> Massmediatryck 

Situation där massmedia i form av TV, radio och tidningar från både Sverige och utomlands 
"invaderar" kommunen och vill ha information och uttalanden från bl.a. kommunföreträdare. 

Exempel på händelser: 
Stor olycka, otjänligt dricksvatten eller kommunala "skandaler". 

e Förtroendekris 

Misstro mot kommunens verksamhet som inte är tillfållig. 

Exempel på händelser: 
Kommunala "skandaler". Underlåtenhet att agera (jmfr. verkliga händelser i Vetlanda och 
Karlskrona). En allvarlig händelse i kommunal verksamhet där slarv och dåliga rutiner är or
saken. 

e Evakuering 

Omhändertagande av bostadslösa människor eller människor som inte längre kan bo kvar i 
sina hem. 

Exempel på händelser: 
Långvarigt strömavbrott vid kall väderlek (t. ex. vid isstorm eller snöstmm). Kämkraftolycka 
med radioaktivt nedfall över kommunen. Skogsbrand. Flyktingström. Översvämning. Brand, 
farligt utsläpp eller annat hot mot bostäder /bostadsområde. 

e Bortfall av kritiska beroenden 

Det fim1s många olika extema beroenden hos kommunens verksamheter, t.ex. el, telefoni 
livsmedel, drivmedel, mediciner etc. Olika verksamheter kan ha olika beroenden. I bilaga J 
finns en sammanställning över kritiska beroenden hos kommunen. 

Exempel på händelser: 
Elavbrott. Teleavbrott Pandemi. Utslagen V A- eller fjärrvärmeanläggning. Händelser som 
innebär framkomlighetsproblem på vägarna. 

e Ersätta förstörda lokaler eller anläggningar 

Om en byggnad eller anläggning där kommunen bedriver verksamhet förstörs måste den både 
på kort och lång sikt ersättas för att kunna fortsätta att bedriva verksamhet. Det kan vara t. ex. 
en skola, ett servicehus eller en VA-anläggning. 

Exempel på händelser: 
Brand. Sabotage. 
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® Upprätthålla leverans av produkt/tjänst vid störning 

Vissa samhällsviktiga verksamheter måste kommunen hålla igång även om störningar inträf
far. Utebliven leverans kan innebära stora samhällsstörningar och risk för liv och hälsa. Så
dana verksamheter är vatten och avlopp, fjänvärmeleverans, hemtjänst/hemsjukvård samt 
räddningstjänst då sådan behövs för att rädda liv och egendom. 

Exempel på händelser: 
Förorenat dricksvatten. Utslagen VA- eller fjänvärmeanläggning. Elavbrott. Händelser som 
innebär framkomlighetsproblem på vägarna. 

® Hotbild eller verkställda hot mot personal och/eller verksamhet 

Hot mot kommunens personal och/eller verksamhet kan innebära att personalmår dåligt och 
inte kommer till jobbet, vilket innebär problem för verksamheten att fungera normalt. 

Exempel på händelser: 
Social oro. Gisslantagande. Andra kriminella handlingar. 

o Kraftigt ökat hjälpbehov till människor i kommunen 

Äldre personer har i regel sämre motståndskraft mot smitta, vä1me och kyla. Vårdbehovet 
ökar därför inom den kommunala äldreomsorgen vid vissa typer av händelser. Andra exempel 
på situationer där kommunen måste träda in och hjälpa kommunmedborgare är vid matbrist 
och större olyckor. 

Exempel på händelser: 
Pandemi eller epidemi. Stöne olycka. Värmebölja. Utslagna betalsystem (finansiella system). 

o Oåtkomlig information i datasystem 

Datasystemen är idag oumbärliga för den kommunala administrationen. Omlagrad informat
ion inte är åtkomlig och datasystem inte går att använda blir det stora störningar i verksam
heten. 

Exempel på händelser: 
Haveri i datasystemen. Virusattack. Överbelastningsattack. Elbmifall. 

@ Upprättande av krisstöd 

Både händelser som inträffar inom och utanför kommunens gränser kan innebära krisarbete i 
vår kommun ifall det finns skadade och döda personer fi·ån Tingsryds kommun bland de 
drabbade. 

Exempel på händelser:. 
Estoniaolyckan och Tsunamin i Thailand (verkliga händelser). Skolskjutning. Bussolycka 
med skolbarn på skolresa. Flygolycka. Alllan stor olycka med döda/skadade personer. 

25



6. Sårbarheter och brister i krisberedskap inom 
kommunen och dess geografiska område 

23 (43) 

Genom denna och tidigare risk- och sårbarhetsanalyser, övningar och inträffade händelser har 
kommunen kontinuerligt identifierat sårbarheter och förmågebrister hos kornmunens verk
samheter. Det har också kontinuerligt genom åren gjorts åtgärder för att minska de identifie
rade sårbarhetema och öka kornmunens förmåga att stå emot och att hantera kriser. Exempel 
på åtgärder som gjorts är en omfattande anskaffning och installation av reservkraft, en uthålli
gare krisorganisation, övning och utbildning samt införande av rutiner. En annan viktig del i 
att hantera extraordinära händelser är samverkan med andra kommuner och aktörer. Denna 
samverkan har också stärkts de senaste åren genom arbetet i Krissamverkan K.ronoberg. 

Trots att åtgärder gjmts och att kommunen idag har en bra förrnåga att hantera en kris finns 
ändå exempel på händelser som kan innebära stora svårigheter för kommunens verksamheter 
att fungera normalt och att de som bor och vistas inom kornmunens geografiska område kan 
behöva hjälp. De största sårbarhetema finns vid händelser som innebär fi'arnkomlighetspro
blern på vägama, el- och vännebortfall, problem med dricksvattnet, holtfall av data- och tele
kommunikationer och haverier i datasystemen. Var för sig är problemen hanterbara men om 
en händelse innebär att problemen uppträder samtidigt är vi väldigt sårbara. 

Olyckor t.ex. brand och stöne trafikolyckor samt kriminella handlingar som hot, tenoran
grepp, upplopp etc. innebär stora konsekvenser för enskilda människor men är ändå relativt 
begränsade till tid och rum. Händelsemai sig hanteras i första hand av räddningstjänst och 
Polis. Kommunen bedöms kunna hantera sådana händelser bra, t. ex. genom infmmation och 
upprättande av krisstöd, och det behöver inte innebära alltför stora stömingar i kommunens 
samhällsviktiga verksamheter. 

Nedan följer en beskrivning av de största sårbarheterna som identifierats inom kommunen, 
både utifrån kornmunens egna verksamheter och för enskilda medborgare. 

Vägtransporter 

Alla transpolier av människor och varor som sker inom Tingsryds kommuns geografiska om
råde utförs på vägnätet. Kommunen är en utpräglad landsbygdskommun med många boende 
på ren landsbygd och flera småorter med kommtmal verksamhet utspridd i kommunen. Sam
manställningen av kritiska beroenden (bilaga l) visar också hur viktig vägtrafiken är för leve
ranser av olika slag och för att upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamheter, t. ex. 
skola (skolskjutsar), hemtjänst och drift/service av olika anläggningar. 

Kommunen är därför mycket sårbar för händelser som innebär framkomlighetsproblem på 
vägarna. De värsta scenariema är en kraftig isstorm eller en storm i kombination med stora 
snömängder där snö och nedfallna träd blockerar vägarna. Stormen Gudrun visade på vägnä
tets sårbarhet men situationen hade kutmat bli betydligt väne ifall även stora mängder snö 
hade fallit och att det blev n1inusgrader. Sådana händelser går inte att förebygga. 

En omfattande drivmedelsbrist i landet skulle också efter ett tag kunna lamslå vägtrafiken. 
Kommunen har visserligen en bra egen lagringskapacitet för drivmedel, men det finns alltid 
en gräns för hur länge det räcker. Vid samtidigtelavbrott behövs drivmedel även till reserv
kraftaggregaten och uthålligheten är då maximalt en vecka. 

26



24 (43) 

El- och värmeförsörjning 

Alla är idag beroende av el och att uppvärmningen av bostäder fungerar. Om elen faller bort 
slutar som regel också uppvärmningssystemen i husen att fungera. Vinte1iid innebär det att de 
som inte har alternativa uppvärmningssystem, t.ex. en vedkamin, så småningom måste lämna 
sitt hem. Hela samhället är väldigt sårbmi vid längre elbmifall, särskilt om bmifallet även 
drabbar tätmierna. 

Kommunen har installerat reservkraft vid de flesta kommunala samhällsviktiga anläggningar 
och fastigheter och kan därför hjälpligt klara sina samhällsviktiga verksamheter vid elavbrott. 
Skulle däremot elbmifall ske i kombination med att vägarna blockeras enligt ovan nämnda 
scenarier blir det stora problem. Bränsle till reservaggregaten måste fyllas på medjämna mel
lamum genom att bilar åker runt och tankar dessa, vilket ju förutsätter att vägarna är farbara. 

Vatten och avlopp 

Dricksvatten (kranvatten) men även avlopp är något som samtliga kommunala verksamheter 
anser vara ett kritiskt beroende. För de flesta handlar det om att problem uppstår om vattnet är 
borta eller är oanvändbart i några timmar. Detsamma gäller för avloppet. Dricksvatten är nöd
vändigt till dryck och matlagning samt till att sköta hygienen. Speciellt verksamheten vid 
kommunens storkök och äldreboenelen är mycket sårbar om dricksvattnet försvinner eller blir 
oanvändbati. 

Kommunens samtliga V A-anläggningar är försedela med reservkraft ifall elen faller bort. Men 
som nämnts tidigare krävs att vägnätet är farbaliför att kmma hålla igång reservkraftaggrega
ten. En samtidig drivmedelsbrist innebär också problem på sikt eftersom kommunens eget 
clrivmedelsfönåcl räcker maximalt en vecka. Andra risker för dricksvattnet är clriftstömingar 
av olika slag eller om någon vill utsätta en VA-anläggning för sabotage. En utredning har 
visat att det finns brister i säkerheten i och kring V A-anläggningarna som handlar om riskerna 
för bland annat inbrott och sabotage. 

Tele- data- och nätverkskommunikationer 

Övningar och inträffade händelser har visat hur viktig infonnationen är i samband med en 
extraordinär händelse. Det handlar både om att ta in infonnation och att ge information. Ä ven 
information och kommunikation mellan samverkande organisationer är viktig. Möjligheterna 
att hantera en krishänclelse, t. ex. någon från bilaga 2, skulle minska avsevärt om tele- data
och nätverkskommunikationerna havererade. Vå1i infmmationssamhälle är idag beroende av 
att mobiltelefoner, internetoch telenätet fungerar och är därför sårbati om dessa slutade att 
fungera. 

För kommunens del skulle arbetet med krisledning och information försvåras avsevärt vid ett 
sådant bo1ifall. Kommunen har skaffat alternativ till elen varelagliga kommunikationen i fmm 
av satellittelefoner för verlcsamheterna och radioko1111nt1nikationssystemet F.._akel för l!)..risled
ningen. Med dessa kan kommunen hjälpligt klara elen interna kommunikationen men inform
ationen utåt mot allmänheten blir bekymmersam om tele- och datakommunikationerna för
svinner. Information via radio och TV blir sista utvägen. 

27



25 (43) 

Datorstöd 

Mycket av kommunens arbete utförs idag med hjälp av datorer där olika datmprograrnvaror 
används. För arbetets genomförande är det också viktigt att kunna komma åt den information 
som finns lagrat i datorsystemen. De enskilda datorerna är uppkopplade mot kornmunens lo
kala datanätverk som i sin tur tillhör samrna U-plattform som Växjö och Lessebo kommuner. 

Störningar i datasystemen blir ofta kännbara för rnöjlighetema att genomföra arbetet. Att un
der en längre tidsperiod inte kunna kornrna åt lagrad information kan få allvarliga konsekven
ser för kornmunens verksamhet. Analysen av kritiska beroenden visar att dator- och datapro
gramsupport behövs för de flesta verksamheter inom 2-3 dagar, i något fall inom några tirn
rnar i1man verksamheten blir lidande. Virus- och överbelastningsattacker mot datasystern runt 
om i världen har visat hur sårbara dessa systern är och att det kan bli stora konsekvenser för 
de verksamheter som drabbas. 

28



26 (43) 

7. Åtgärdsbehov 

Planerade och genomförda åtgärder 

Åtgärdsbehov från tidigare genomförda risk- och sårbarhetsanalyser har konkretiserats i ett 
handlingsprogram för extraordinära händelser. I handlingsprogrammet har även åtgärdsbehov 
som aktualiserats i samband med övningar och skarpa händelser medtagits. Det senast beslu
tade handlingsprogrammet är från år 2013. Åtgärderna har definierats i 16 olika punkter. 

De åtgärder som anges i handlingsprogrammet är av lite olika karaktär. En del åtgärder är 
sådana som ska genomföras kontinuerligt och andra är av engångskaraktär. Många åtgärder 
har genomförts, men några som kräver politisk behandling har ännu inte slutbehandlats poli
tiskt. En angelägen målsättning är att vmje nämnd/styrelse ska ha en plan för extraordinära 
händelser. I dagsläget är det bara en nänrnd som ännu inte fårdigställt sin plan och någon som 
inte hunnit behandla den politiskt. 

Följande övriga åtgärder enligt handlingsprogrammet har utförts: 

111 Tre övningar har genomförts 

111 En bränsleförsäljningsplan har tagits fram. (Ännu ej politiskt beslutad.) 

111 Ett planeringsunderlag för värmeförsäljning och evakuering har tagits fram. (Ännu ej poli-

tiskt beslutad.) 

• Utbildning i hantering av media har genornfö1is för chefer. 

• En nödvattenplan för dricksvattenförsäljning har tagits fram 

• En dialog med föreningar om hantering av krissituationer har inletts. 

<t Lämpliga uppställningsplatser för farligt gods har tagits fram. (Ännu ej politiskt beslutad.) 

<t Riktlinjer för informationssäkerhet har beslutats. 

Ämm inte genomförda åtgärder enligt handlingsprogrammet kornmer att övervägas att tas 
med på nytt i ett reviderat program för mandatperioden 2015-2018. 

Åtgärdsbehov enligt förvaltningarnas analyser 2015 

Förvaltningarnas analyser av olika riskscenarier har my1mat ut i ett antal förslag på åtgärder 
för att minska kornmunens sårbarhet vid en allvarlig händelse. I huvudsak är det förslag som 
den ansvariga förvaltningen själv kan utföra. Förslagen finns preciserade i avsnittet om för
valtningarnas analyser av riskscenarier. Åtgärdsförslagen kan översiktligt sammanfattas enligt 
följande. 

fi) Utreda möjligheterna till att installera badcupsystem för värmeförsörjningen. 

<t Installera kylanläggningar på servicehusen. 

® Informera och utbilda personalen om rutiner. 

111 Ta fram introduktionsmaterial och utbildning för nyanställda och vikarier. 
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fil Förbereda personal om att de kan få andra arbetsuppgifter vid personalbrist. 

e Förbereda infonnationsmaterial till allmänheten. 

fil Förbättra hygiemutiner. 

• Kompetensutveckling för personal så att nyckelpersoner kan ersättas. 

• Sälja av fastigheter som hyrs ut till privat verksamhet (minska låneskulden). 

• Förstärkning av personalstyrkan. 

Iii Finslipa samverkan med andra aktörer. 

Iii Genomföra säkerhetsåtgärder vid vattenverken. 

® Ansöka om att få göra VA-anläggningar till skyddsobjekt 

27 (43) 

De åtgärdsförslag som kommit fram i denna risk- och sårbarhetsanalys kanuner att diskuteras 
vidare i en samrådsprocess med förvaltningarna. Även erfarenheter utifrån övningar och verk
liga händelser ska fi1mas med i diskussionerna liksom ännu ej utförda åtgärder enligt gällande 
handlingsprogram. Åtgärder som ska utföras kommer sedan att presenteras i styrdokumentet 
"Handlingsprogram för extraordinära händelser" som beslutas av Kommunfullmäktige. 
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Bilaga l 

Sammanställning över identifierade kritiska beroenden för 
kommunens samhällsviktiga verksamheter 

TEAB = Tingsryds Energi AB BUF =B am- och utbildningsförvaltningen 
KLF = Kommunledningsförvaltningen 
SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen 
SOC = Socialförvaltningen 

Tingbo = stiftelsen Kommunhus/Tingsrydsbostäder AB 
TUF AB = Tingstyds Utvecklings och FastighetABf 

Industristiftelsen 

Kritiskt beroende Kommunal verksamhet Uthållighet 

Leveranser med vägtransport: 
Livsmedel, mat BUF l vecka 

SBF, kostavdelningen 3-4 dagar 
so c l dag 

Läkemedel soc 5 dagar 
sjukvårdsmaterial so c 2 veckor 
Inkontinensprodukter mm. so c 4veckor 
Disk- och rengöringskemikalier BUF Några veckor 

SBF, VA Några veckor 
SBF, fastighet/städ l vecka 
SBF, kostavd. 1-2 veckor 
Ting bo 3 veckor 
so c 4 veckor 

V attemeningskemikalier SBF, vattenverken 2 veckor 
SBF, fastighet/städ (Kaskad) Några dagar 

A v loppsreningskemikalier SBF, avloppsverken 2 veckor 
Kommunalteknisk försörining: 
Dricksvatten (kranvatten) KLF 4 timmar 

BUF Timmar 
SBF, gatu/ parkavd. <l timme - l dag 
SBF, renhållningsavd. l dag 
SBF, fastighet/städ Timmar 
SBF, kostavd. (Hygien) <l timme 
SBF, bygg- och miljöavcl. >l vecka 
TEAB (För nödkylning av biopatma) 
Ting bo 4 timmar 
TUFAB 3 -4 timmar 
so c 4timmar 

Avlopp KLF 4 timmar 
BUF Timmar 
SBF, gatu/parkavd. l dag 
SBF, renhållningsavd. l dag 
SBF, fastighet/städ Timmar 
SBF, kostavd. < l timme 
SBF, bygg- och miljöavcl. 4 timmar 
Tingbo 4timmar 
TUFAB 3-4 timmar 
so c 4 timma r 
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Kritiskt beroende Kommunal verksamhet Uthållighet 

Renhållning BUF 5-10 dagar 
SBF, VA 1-2 veckor 
SBF, gatu/parkavd. 
SBF, fastighet/städ l vecka 
SBF, kostavd. 1-2 veckor 
Tingbo 2 veckor 
TUFAB 2 veckor 
so c 3 dagar 

Väghållning (Vid snöfall eller BUF Timmar 
andra hinder) SBF, samtliga avd. l dag 

TEAB l dag 
Ting bo 2-4 timmar 
so c 4 timmar 

Energ!försörining: 
El Samtliga verksamheter < l timme-l dag 
Fjärrvärme BUF Några dagar 

SBF, gatu/parkavd. 5-24 timmar 
SBF, fastighet/städ Timmar 
Ting bo l dag 
TUFAB l dag 
so c l dag 

Bränsle (pellets mm) SBF, fastighet/städ l dag 
TEAB 3 dagar 
Tingbo 1-2 veckor 
TUFAB 2-7 dagar 

Drivmedel (bensin, diesel) KLF l vecka 
BUF l vecka 
SBF, VA (Reservkraft +fordon) l dag 
SBF, gatu/parkavd. l dag 
SBF, renhållningsavd. 2-3 dagar 
SBF, fastighet/städ Timmar 
SBF, bygg- och miljöavd. l vecka 
TEAB l vecka 
Tingbo 2-3 dagar 
so c 2 dagar 

Information & kommunikation: 
Fast telefoni KLF l dag 

SBF, VA l dag 
SBF, gatuavd. (Om mobil telefoni fungerar) l vecka 
SBF, parkavd. l dag 
SBF, renhållningsavd. 2-3 dagar 
SBF, kostavd. (Beställningar) l dag 
SBF, bygg- och miljöavd. (Fast eller mobil) Timmar 
Tingbo (ADSL lannfunktioner) 2 timmar 

Mobil telefoni KLF 2 timmar 
BUF Några dagar 
SBF, VA l dag 
SBF, gatuavd. 2 timmar 
SBF, pm·kavd. l dag 
SBF, renhållningsavd. 2-3 dagar 
SBF, fastighet/städ Timmar 
SBF, bygg- och miljöavd. (Fast eller mobil) Timmar 
TEAB l dag 
Ting bo 2 timmar 
so c <l timme 32
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Kritiskt beroende Kommunal verksamhet Uthållighet 

Intemet KLF 2 timmar 
BUF Några dagar 
SBF, gatuavd. l dag 
SBF, parkavd. (Administration) l vecka 
SBF, renhållningsavd. (Kommunens nätverk) 2-3 dagar 
SBF, fastighet/städ (Styrsystem pannor, lås, vent) Timmar 
SBF, kostavd. (Beställningar) l dag 
TEAB l vecka 
Tingbo (V erksamhetssystem) 2 dagar 
so c 12 timmar 

Bredband, fiber nätverkskommu- SBF, V A (Processtyming/övervalming) Timmar 
nikation TEAB (Processtyrning/övervalming) 

SOC (T1ygghetslarm) <l timme 
GSM-uppkoppling SOC (T1ygghetslarm) <l timme 
Sociala medier SBF, VA (Info vid driftstörningar) <l timme 

SBF, fastighet/städ Dagar 
Radio SBF, V A (Info vid driftstörningar) <l timme 

SBF, gatuavd. 2 timmar 
SBF, fastighet/städ Timmar 

Post KLF 2 dagar 
SBF, gatuavd. l vecka 
SBF, kostavd. 1-3 dagar 
TEAB 4 veckor 
Tingbo l vecka 
TUFAB 4 veckor 

Finansiella tiänste1·: 
Betalningssystemet Samtliga verksamheter 2 dagar-veckor 
Transporter: 
Flygtransport SBF, gatuavd. (Reservdelstranspmier) 2 veckor 
Järnvägstranspmi SBF, gatuavd. (Reservdelstransporter) l dag 
Sjötransport SBF, gatuavd. (Transpmi av salt) 2 veckor 
Vägtranspmi KLF,IT l vecka 

SBF, VA l dag 
SBF, gatuavd. l dag 
SBF, parkavd. l vecka 
SBF, renhållningsavd. (Bortforsl. av entreprenör) l vecka 
SBF, fastighet/städ (Framkomlighet) Dagar 
SBF, kostavd. (Utleveranser) <l dag 
TEAB (Personal) l dag 
Tingbo (Storköksanläggningar transpOliservice) 2-4 timmar 
so c 4 timmar 

skolskjutsar BUF l dag 
Skydd & säkerhet: 
Räddningsijänst Samtliga verksamheter Minuter 
Alarmeringstjänst (SOS eller KLF Minuter 
annan larmoperatör) BUF 

SBF, VA (Vattenläckor) 
SBF, gatu/parkavd 
SBF, renhållningsavd. 
SBF, fastighet/städ 
Tingbo 
TUFAB 
soc 
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Kritiskt beroende Kommunal verksamhet Uthållighet 

Domstolsväsendet so c 4 dagar 
Polis KLF Minuter 

SBF, gatuavd. l dag 
Ting bo <l timme 
so c l timme 

-

B evalmingstj än st SBF, VA (Vid inbrott) l timme 
SBF, gatu/parkavd. l dag - l vecka 

Hälso- & sjukvård: 
Akutsjukvård KLF <l timme 

BUF Minuter 
SBF, gatu/parkavd. l tinune 
SOC (Framför allt då primärvården är stängd) <l timme 

Primärvård SBF, gatuavd. l dag 
SOC (För planerad vård) l vecka 

Privata vårdgivare so c l vecka 
Psykiatri so c 2 veckor 
Övrigt: 
Laboratorieanalyser SBF, VA l vecka 

SBF, parkavd. (Badvattenprover) 4 veckor 
SBF, kostavd. 4-12 veckor 
so c 3 dagar 

Dator- och dataprogramsupport KLF 2 timmar 
BUF l vecka 
SBF, samtliga avd. l dag - l vecka 
TEAB 
Ting bo 2-3 dagar 
so c 2 dagar 

Bygg- och entreprenad SBF, gatuavd. 2 veckor 
SBF, fastighet/städ Dagar 
Tingbo (Avtal VVS-tjänst vid t.ex. vattenläcka) 2 timmar 
TUFAB 1-2 dagar 

Reservdelar SBF, VA Några dagar 
SBF, gatuavd. l dag 
SBF, parkavd. l vecka 
SBF, renhållningsavd. 1-2 dagar 
SBF, fastighet/städ Dagar 
Tingbo l dag 
TUFAB 1-2 dagar 

Ledningsrenovering SBF, VA (I förekommande fall) 
Dykare SBF, V A (I förekommande fall) 
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Bilaga 2 

Scenarier från riskidentifiering 2005, 2011 och 
2015 

*) 2005 = Scenariot analyserades på RSA 2005 
2011 =Scenariot analyserades på RSA 2011 
2015 =Scenariot analyserades på RSA 2015 
Övad= Scenariot har övats 

*) SCENARIO KONSEKVENSER 

2005 Storm, snö och Elavbrott. Vägar blacke-
kyla. rade av träd och snö. Ut-

slagen tele- och data-
kommunikation. 

2005 Översvämning Hönshyltefjorden stiger 
över väg 126 norr och 
söder om Ryd. 

2005 Förorenad Vattentäktsområdet i 
d ricksvattentäkt. Norraryd översvämmas 

och ytvatten tränger in i 
vattentäkten. 

2005 Brand i service~ Byggnaden helt eller del-
hus. vis förstörd. En eller flera 

döda/skadade. 

2005 Vägtrafikolycka Gasmoln med ammoniak 
med farligt ut- rör sig genom Tingsryds 
släpp. samhälle. Trafikstopp. 

2005 Matförgiftning Utbrott av EHEC-smitta 
efter att smittad medvurst 
serverats av de kommu-
nala köken. 

2005 iT ~angrepp mot Virus slår ut datasystem, 
kommunen. bl.a. ekonomisystemet 

och socialförvaltningens 
system en vecka. 

PROBLEM FÖR KOMMUNEN ATT 
HANTERA 
Begränsad framkomlighet för fordon. 
Evakuering av personer från utkylda 
bostäder. skolskjutsar ställs in. Per-
sonal tar sig inte till jobbet - personal-
brist. Svårt nå ut med information. 

Otjänligt dricksvatten i Ryd och Frida-
fors. Reningsverket översvämmat och 
utslaget. Sanitära problem på So-
längen. Framkomlighetsproblem på 
vägar till och från Ryd. 

Otjänligt dricksvatten i Ryd och Frida-
fors. 

Evakuering av brukare till annat bo-
ende. Sjukskriven personal. Nya 
vårdplatser måste ordnas på kort och 
lång sikt. 

Akut räddningsinsats av räddnings-
tjänst. Trafik måste ledas om genom 
samhället. lnformationsbehov. Hjälp 
med avspärrningar. 

Insjuknad personal ger personalbrist 
vid skolor, dagis och servicehus. Om-
fattande utredningsarbete för plan-
och miljökontoret Orolig allmänhet. 
Förtroendekris för kommunens kök. 

Ekonomiska transaktioner går ej att 
utföra. Ingen journalåtkomst, inga 
biståndsutbetalningar, inget IT-stöd 
på socialförvaltningen. 
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*) SCENARIO KONSEKVENSER PROBLEM FÖR KOMMUNEN ATT 
HANTERA 

2005 Trafikolycka Döda och skadade skol- Sorgearbete inom skolan. Stöd till 
2011 med skolbuss. barn. elever. Misstro mot kommunen. De-
Övad batt om skolskjutssäkerhet 

2011 lsstorm T otalt strömavbrott i 1-2 Begränsad framkomlighet på vägar. 
veckor. Flera cm tjock Uteblivna leveranser av livsmedel, 
isbeläggning. Knäckta läkemedel etc. Evakuering av perso-
träd och ledningsstolpar. ner från utkylda bostäder. Drivmedel 

går ej få på bensinstationer. Drivme-
delsdistribution till reservkraftaggre-
gat. Skolskjutsar ställs in. Personal 
tar sig inte till jobbet - personalbrist. 
Data- och telekommunikationer ut-
slagna- svårt med information. 

2011 Brand i Hela eller delar av skol- Elever saknar undervisningslokaler. 
skola/fritidsgård byggnad(er) totalför- Ersättningslokaler måste ordnas 
. störda. snabbt. stort informationsbehov . 

2011 Brand i hyres- Döda och skadade hy- Inkvartering av hyresgäster som förlo-
hus. resgäster. Förstörda rat sin bostad. Bortfall av bostäder. 

hus/lägenheter. Massmed iatryck. 

2011 Brand i/på Panik och kaos bland "Badwill" för arrangemang i kommu-
publik plats besökare. Skadade och n en. 
(marknaden). ev. avlidna människor. 

Marknaden stängs. 

2011 Smitta i dricks- Många människor mag- sjukfrånvaro hos personal innebär 
vatten. sjuka. Livsmedelsföretag personalbrist. Omfattande provtag-

får avbryta produktion ning. Besvärligt för kommunala kök. 
och kassera mat. skadeståndskrav från livsmedelsföre-

tag. Distribution av nödvattentankar. 

2011 Upplopp, ska- Många skadade varav Skolan får bearbeta händelserna med 
Övad degörelse och flera är barn, kanske elever. Allmän oro bland föräldrar, 

anlagda bränder även döda. Brandskadad barn och andra kommuninvånare. 
i Tingsryds centrumbebyggelse. Flytt till andra lokaler om kommunens 
centrum. lokaler är drabbade. 

2011 skolskjutning Döda och skadade elever Rädsla och oro hos elever, föräldrar 
övad och personal. och personal. stort informations-

behov. Osäkerhet när undervisningen 
kan återupptas. 

2011 Sabotage mot Hensmåla vattenverk: Flera samhällen måste få vatten leve-
2015 kommunal 1) T otalförstörs av rans. Distribution av nödvattentankar. 

funktion. sprängladdning. Problem att klara hygienen vi vård bo-
2) Råvattnet oljeförore- enden etc. Ev. krav från företag efter 
n as. utebliven/förstörd produktion. 
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*) SCENARIO KONSEKVENSER PROBLEM FÖR KOMMUNEN ATT 
HANTERA 

2011 Barn som far 1) Barn utsätts för sexu- Förtroendekris. Massiv granskning 
2015 illa. ella övergrepp, miss- från massmedia. sjukskrivningar. An-

Konsekvens av handel och mord. ställda mår dåligt. 
kontroversi- 2) Hotbild mot kommu-
elit/uteblivet be- n anställda. 
slut. 

2011 Sabotage mot Korthantering i affärer, Kommunens verksamhet bedöms 
betalningssy~ bensinstationer och ut- kunna bedrivas tack vare kreditvär-
stemen. tagsautomater samt giro digheten. Kommuninvånare kommer 

och internetbetalningar ur att behöva hjälp med främst matför-
funktion upp till 3 veckor. sörjning. 

2015 Värmebölja Långvarig torka. >+30 °C Omhändertagande av äldre som inte 
i 1-2 veckor. Kraftiga klarar värmen. Sinande brunnar. 
åskväder. Större krav på livsmedelshantering. 

Sanitära problem med matavfalL 
Ökad drunkningsrisk vid badplatser. 
Stor brandrisk i skog och mark. 

2015 Skogsbrand Nedbrunnen skog och Evakuering av människor (och djur). 
(värmebölja). byggnader. Hotad be- Information. Alternativa platser kan 

byggelse. Rökutveckling. behövas för kommunal verksamhet. 

2015 Pandemi/epi- sjukfrånvaron på arbets- Personalbortfall innebär att priorite-
Övad demi platser upp till 50 %. ringar måste göras. Vård av sjuka 

vårdtagare. 

2015 Brand/explosion Fjärrvärmedistribution Utkylda bostäder vintertid. Evakue-
i värmeverk. upphör. ring. 
(Värmeavbrott) 

2015 Konkurs i före- Nedskrivning av fastig- Kommunen får skjuta till medel för 
tag som hyr hetsvärde. Inga hyresin- nedskrivet värde + betala driftkostna-
kommunens lo- täkter. der. Sämre ekonomi, ev. nedskär-
kale r. ningar. 

l 

Ej analyserade 
scenarier: 
Hot med Krav ställs på kommunal Svårt att bedriva normal verksamhet 
gisslantagande. verksamhet. vid drabbad förvaltning. 

Kärnkraftso~ Delar av kommunen inte Omhändertagande av evakuerade 
lycka med ned- möjliga att bebo. Männi- personer som inte omedelbart kan 
fall av radioak- skor (och djur) måste ordna detta själva. Evakuering av 
tiva ämnen. evakueras. kommunens vårdboende. lnformat-

ionsbehov. Hur ska obeboeliga om-
råden hanteras i framtiden? 37
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*) SCENARIO KONSEKVENSER PROBLEM FÖR KOMMUNEN ATT 
HANTERA 

Utbrott av mul- En eller flera gårdar i Mediauppbåd 
och klövsjuka. kommunen drabbas av 

smitta. 

Terrorangrepp Döda och skadade män- Krisstöd. Beror i övrigt på vad som 
niskor. Skadad/förstörd angripits. 
egendom. 

"Skandal" i Förtroendekris. Massivt mediaupp-
kommunal båd. 
verksamhet. 

Övad Olycka utanför Skadade/döda personer lnformationsbehov. Krisstöd. 
kommunens hemmahörande i Tings-
gränser. ryds kommun. 

Övad stora snömäng- stora mängder (blöt) snö Framkomlighetsproblem. Takras/risk 
der. har fallit och faller över för takras. Överbelastad snöröjnings-

Småland. organisation. Eventuell evakuering. 

Övad Olycka vid Skadade/döda personer. lnformationsbehov. Mediauppbåd. 
publikt evene- Krisstöd. Diskussioner kring kom mu-
man g nens ansvar vid stora publika evene-

mang. 

Skyfall, över- stora nederbördsmäng- Framkomlighetsproblem. Evakuering 
svämning. der under kort tid. av drabbade. 

Krig i närområ- Flyktingström Omhändertagande av flyktingar inom 
det. kommunens geografiska område. 
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Bilaga 3 

Riskscenario: Pandemi/epidemi 

Förutsättningar 

En influensapandemi drabbar Sverige. I Tingsryds kommun är sjukdomsfrånvaron från ar
betsplatser i genomsnitt följande under de veckor fr.o.m. vecka 44 till vecka 51 år 2015 som 
pandemin drabbar kommunen som värst: 

Vecka 
Andel% 

Vaccin har inte hunnit tas fram. 

Rälrna med en frånvaro som är minst 5 arbetsdagar för de som blir sjuka. 

Under perioden avlider 16 personer från kommunen till följd av influensan, varav 13 st. finns 
inom kommunens äldreomsorg (servicehus, hemtjänst). 

Frånvaro från arbetsplatser 

%sjukskrivna 

44 45 46 47 48 49 50 51 

Vecka 

- --·--··- ------------·- ---·----·-.. --
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Bilaga 4 

Riskvärdering 
Indikatorer till hjälp för att värdera en identifierad risk. 

Konsekvens 

Nivå Konsekvenser Beskrivning 

1 Mycket Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i 
begränsade samhällets funktionalitet, övergående misstro mot enskild 

samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom 
och miljö. 

2 Begränsade Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i sam-
hållets funktionalitet, övergående misstro mot flera samhälls-
institutioner, begränsade skador på egendom och miljö. 

3 Allvarliga Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, all-
varliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående miss-
tro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, 
allvarliga skador på egendom och miljö. 

4 Mycket Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, 
Allvarliga mycket allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, be-

stående misstro mot flera samhällsinstitutioner och förändrat 
beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö. 

5 Katastrofala Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffek-
ter, extrema störningar i samhällets funktionalitet, grundmu-
rad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, 
katastrofala skador på egendom och miljö. 

Sannolikhet 

Nivå Sannolikhet Beskrivning 

1 Mycket låg sannolikhet < 1 g gr l 1000 år 

2 Låg sannolikhet 1 ggr l 100 år-1ggr l 1000 år 

3 Medelhög sannolikhet 1 g gr l 50 år- 1 g gr l 100 år 

4 Hög sannolikhet 1 g gr l 1 O år- 1 g gr l 50 år 

5 Mycket hög sannolikhet > 1 g gr l 1 O år 
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Bilaga 5 

Riskscenario: Barn som far illa 

Scenario 

I ett hus på landet bor en kvim1a och en man och två bam, kvinnans 15-åriga dotter och parets 
gemensamma 9-åriga dotter. Pappan har ett arbete, är politiskt aktiv och är vältalig och väl 
respekterad i samhället. Mamman har sedan flera år ingen fast anställning, men ffiiver en be
gränsad egen verksamhet i hemmet. Bamen är ofta hemma från skolan och har nästan inga 
kompisar. De har sällskapsdjur istället. Familjen är utåt sett en väldigt välartad familj. 

En kväll händer något. En förbipasserande blir vittne till hur två nakna flickor skrikande 
springer ut från huset med de båda föräldrama efter sig. När föräldrama får tag på dem blir de 
väldigt bryskt behandlade och släpas tillbaka in i huset. Vittnet tar upp mobiltelefonen, ringer 
polisen och berättar vad hon sett. 

Efter en stund kommer polisen fram till huset. Huset genomsöks och efter ett tag hittar de en 
uppskrämd 9-åring och en medvetslös 15-åring. Ambulans tillkallas, föräldrarna atTesteras 
och 9-åringen tas omhand. 15-åringen avlider efter något dygn till följd av sina skador. 

Det visar sig att flickorna under lång tid utnyttjats sexuellt av både marnman och pappan. De 
har varit väldigt hårt hållna av föräldrarna och levt under ständiga hot och har därför inte vå
gat säga något, undantaget det 9-åringen berättat för sin klasskamrat. Den aktuella kvällen 
pågick övergrepp och 15-åringen fick nog och orkade inte mer. Hon tog med sig 9-åringen 
och sprang iväg. Pappan bestraffade därefter 15-åringen för tilltaget. Misshandeln blev så 
kraftig att hon senare avled. 

Skolans roll 

9-ådngen går i 3:e klass i en av kommunens mindre skolor och 15-åringen går på högstadiet i 
centralorten. Deras båda klasslärare/mentor har observerat flickornas höga frånvaro och vid 
ett flertal tillfållen varit i kontakt med föräldrarna om detta. Vid utvecklingssamtal har detta 
också tagits upp. V mje gång har föräldrarna gett förklaringar till frånvaron som accepterats av 
lärama. studieresultaten har för 15-åringen varit sådana att målen riskerar att inte uppfyllas. 

När flickoma är i skolan är de oftast tillbakadragna, lågmälda och nästan aldrig glada. De är 
aldrig med på arrangemang som ordnas utanför lektionstid såsom skoldanser, resor eller fes
ter. 15-åringen har inget umgänge med någon skolkamrat utan håller sig mest för sig själv. 9-
åringen har en klasskamrat som hon brukar hålla sig till. Några gånger har hon fått ta med sig 
sin klasskamrat, som också är djurintresserad, hem till sig för att visa sina djur. Däremot har 
aldrig 9-åringen fått följa med hem till klasskamraten för sina föräldrar. 

För någon månad sedan hade klasskamraten undrat vad 9-åringen hade gjmi på armarna ef
tersom det fanns några blåmärken. Då hade det brustit för he1me och hon bö1jade gråta. Hon 
hade då gråtande sagt för klasskamraten att det var för att pappa hade tagit i henne hå1i. Hon 
sa också att det var mer synd om storasyster eftersom pappa var mycket hårdare mot henne. 

Därefter sa hon att klasskarnraten absolut inte fick säga något om detta till någon för då skulle 
pappa bli arg och vara ännu hårdare mot henne. 41
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Nu nöjde sig inte klasskamraten med att vara tyst utan hon blev orolig för sin kompis och gick 
ett par dagar senare och berättade för klassläraren, som detta läsår var en vikarie, vad 9-
åringen sagt. Vikarien var lite osäker hur hon skulle agera och rådgjorde med en kollega om 
hon visste ifall det fanns några rutiner för hur man ska hantera sådana uppgifter som barnen 
lämnar. Kollegan sa att hon inte kände till några rutiner och tyckte att uppgifterna verkade 
vara fantasier. Hon sa att pappan är en mycket trevlig och respekterad person som dessutom 
är föttroendevald i barn- och utbildningsnämnden. 

Vikarien ville ändå kolla upp hur det förhöll sig med blåmärkena på armarna. Hon kunde er
ima sig om att hon också observerat detta vid några tillfällen. Hon ringde därför upp mamman 
och frågade om hon visste vad flickan råkat ut för. Mamman sa att det händer att hon gör sig 
illa i stallet när hästen ska hanteras och att det är där blåmärkena uppkommit. 15-åringens 
idrottslärare har också vid några tillfållen observerat blåmärken på hennes arrnar och ben. När 
hon vid ett tillfälle frågade vad som hänt hade 15-åringen sagt att hon ramlat av hästen. 

Konsekvens 

Simlan får massiv kritik för att man inte anmält till socialtjänsten trots alla indikationer på att 
något var fel. Både kommunen centralt, barn- och utbildningsförvaltningen och skolan bom
barderas av massmedia (både på riks- och lokalplan). Speciellt problematiskt och massmedialt 
intressant är det faktum att pappan sitter med i barn- och utbildningsnämden. Föttroendet för 
kommunen i största allmänhet och skolan i synnerhet är i botten. 

Rektorn och skolledningen har i efterhand konstaterat att vikarien som har 9-åringens klass 
borde ha gj01t en orosanmälan till socialen, men hon tycker inte att hon gjort något fel ef
tersom inga rutiner om detta fmmits. Vikarien har ändå fått sluta sin anställning och mår 
mycket dåligt av händelsen. En debatt om detta förfarande har också blossat upp i medierna. 
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Bilaga 6 

Riskscenario: Värmebölja i ett framtida klimat 
(Hälsa) 
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Scenariot har tagits fram genom ett sarnarbete mellan klimatanpassningssamordnare på Läns
styrelsemasamt representanter från SMHI, MSB och FOI. Scenariot har justerats efter remiss 
till flera Länsstyrelser samt ovanstående organisationer. 
Scenariot nedan bygger på en vätmebölja som inträffade i Osby 1994. Förändringarna har 
gjmis utifrån en förväntad utveckling mot ett mer extremt och vannare klimat. De uppmätta 
ternperaturema har ökats på med högre maxtemperaturer samt höjda minimitemperaturer un
der några dygn. Tropiska nätter (>20grader) har lagts till. 
Detta är en händelse som skulle kunna inträffa inom de närmaste åiiiondena någonstans i 
södra Sverige. 

Bakgrund 

Sommaren korn tidigt i år. Redan i maj uppmättes temperaturer på 25 grader. Från slutet av 
maj till mitten av juli har det bara kornmit lite nederbörd i hela regionen. Det är toni i mar
kerna och bevattningsförbud och eldningsförbud råder i regionen. Grundvattennivåerna har 
sjunkit och är nu nära den lägsta uppmätta nivån någonsin. 
Från den 5 juli har maxdygnstemperaturerna stadigt varit över 25°C. 

(torrperiod 28 maj - 30 juli =65 d. Värmebölja 5 - 30 juli 26 d) 

Händelsebeskrivning 

17juli . 
Maxtemperaturen har legat la'ing 30°C de senaste tre dygnen, ett par nätter har temperaturen 
inte varit lägre än 20°C. Det är blå himmel och strålande sol. Många har semester och det är 
fullt på badplatserna. 

18-25 juli 
Ett högtryck ligger över regionen, temperaturen stiger ytterligare, och maxtemperaturen når 
under några dagar upp till35°C. Nätterna fortsätter att vara varrna och ger ingen riktig svalka. 
Det är vindstilla och tryckande värme. Luften är relativt torr. Dygnsmedeltemperaturen har 
varit mellan 19-25 grader i över en vecka nu. Det är extremt tont i skog och mark och hög 
brandrisk 

26-27 juli 
Vinden ökar till 4-5 meter per sekund och värmen blir något mindre intensiv, då maxtempera
turerna stannar runt 30°C. 

28-30 juli 
De följande tre dagarna kornmer kallare, mer fuktig luft in över regionen. I samband med 
detta bildas flera kraftiga åskmoln, och blixten slår ner på flera platser och orsakar bränder 
och störningar för elförsötjningen. Den 30 juli bö1jar det regna. 15mm faller under dygnet, 
men det är fortfarande tont i markerna. SMHI:s prognoser visar på temperaturer mellan 20-25 
grader och mer nederbörd framöver. 
Vattentemperaturema i insjömua har gått upp mot 25 grader under de senaste veckorna, och i 
havet kommer temperaturen väl över 20 grader under den här perioden. 
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Figur 1 Diagrammet visar dygnets minimitemperatur (ITN) och dygnets maxtemperatur (nX) innan och under scena
riot. Den 17 juli motsvarar dag nr 53. 

Människors hälsa 

Statens folkhälsoinstitut konstaterar i en studie av värmeböljor och dödlighet i sårbara grupper 
att dödligheten i en befolkning (särskilt i sårbara grupper) ökar både vid ovanligt kalla och 
ovanligt vanna temperaturer. Riktigt höga temperaturer som varar mer än ett dygn ger stöne 
effekter, och det finns en "tröskel" vid dygnsmedeltemperaturer på över 22-23 grader under 
minst två dygn, då dödligheten ökar mer per grad än under mer normala förhållanden. Figur 2 
visar hur temperaturen (högra axeln) resulterar i ökad dödlighet .(vänstra axeln) med liten ef
felct fram till dag två av värmeböljan, vilket motsvaras av dag fem i diagrammet. Under dag 
två av vänneböljan ökar risken att dö med nära 10 procent. Vid den sjtmde dagen av värme
böljan (dag tio i diagrammet) har risken ökat med 20- 25 procent. Som synes är riskökningar
na då det inte är vätmebölja (dag 1-3 och 11-15) måttliga i jämförelse. 
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Figur 2 Diagrammet visar dygnets maximala femperotur (orange linje), dygnets minimala temperatur (grå linje), trös
keln som avgör om den maximala temperaturen klassificeras som värmebölja (svart streckad linje) och konsekvenser 
på dödligheten (staplcrr motsvarande procentuell ökning) . (Kölla: Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper, 
statens folkhölsoinstitut 2010, sid. 17) 
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Bilaga 7 

Riskscenario: Värmebölja i ett framtida klimat 
(Skogsbrand) 
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Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassningssamordnare på Läns
styrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Scenariot har justerats efter remiss 
till flera Länsstyrelser samt ovanstående organisationer. 
Scenariot nedan bygger på en värmebölja som inträffade i Osby 1994. Förändringama har 
gjmis utifrån en förväntad utveckling mot ett mer extremt och varmare klimat. De uppmätta 
temperaturerna har ökats på med högre maxtemperaturer samt höjda minimitemperaturer un
der några dygn. Tropiska nätter (>20grader) har lagts till. 
Detta är en händelse som skulle kunna inträffa inom de närmaste årtiondena någonstans i 
södra Sverige. 

Bakgrund 

Sommaren kom tidigt i år. Redan i maj uppmättes temperaturer på 25 grader. Från slutet av 
maj till mitten av juli har det bara kommit lite nederbörd i hela regionen. Det är toni i mar
kema och bevattningsförbud och eldningsförbud råder i regionen. Grundvattennivåema har 
sjunkit och är nu nära den lägsta uppmätta nivån någonsin. 
Från den 5 juli har maxclygnstemperaturema stadigt varit över 25°C. 
(torl'period 28 maj- 30 juli =65 d. Vännebölja 5 - 30 juli= 26 el) 

Händelsebeskrivning väder 

12 juli 
Maxtemperaturen har legat kring 30°C den senaste veckan. Det är blå himmel och strålande 
sol. Många har semester och det är fullt på badplatserna. 

13-23 juli 
Ett högtryck ligger över regionen, temperaturen stiger ytterligare, och maxtemperaturen når 
under några dagar upp till35°C. Nätterna fmisätter att vara varma och ger ingen riktig svalka. 
Det har varit vindstilla och tryckande värme, men fr.o.m. 20 juli har vinden, som är växlande 
ostlig, ökat till4-5 meter per sekund. Luften är relativt ton. Dygnsmedeltemperaturen har 
varit mellanl9-25 grader i över en vecka nu. Det är extremt toni i skog och mark och hög 
brandrisk 

24- 27 juli 
Den ostliga vinelen ökar ytterligar till 7-8 meter per sekund och värmen blir något mindre in
tensiv, då maxtemperaturerna statmar runt 30°C. 

28-30 juli 
De följande tre dagarna kommer kallare, mer fuktig luft in övertegionen. I samband med 
detta bildas flera kraftiga åskmoln, och blixten slår ner på flera platser och orsakar bränder 
och störningar för elförsörjningen. Den30 juli bö1jar det regna. 15mm faller uneler dygnet, 
men det är fortfarande tont i markerna. SMHI:s prognoser visar på temperaturer mellan 20-25 
grader och mer nederbörd framöver. 
Vattentemperaturerna i insjöarna har gått upp mot 25 grader under de senaste veckoma, och i 
havet kommer temperaturen väl över 20 grader uneler den här perioden. 
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Figur 3 Diagrammet visar dygnets minimitemperatur (TIN) och dygnets maxtemperatur (TIX) innan och unde r scena
riot. Den 17 juli motsvarar dag nr 53. 

Delscenario skogsbrand 

På morgonen/förmiddagen den 23 juli får räddningstjänstenlannom en fullt utvecldad skogs
brand c: a 2 km öster om Tingsryds samhälle. Branden stmiade i närheten av skidbacken intill 
Mos j ön och sprider sig västerut. Branden breder ut sig både åt nordväst och åt sydväst i de · 
växlande vindarna. Räddningstjänsten inser under dagen att förstärkningar behövs. De klarar 
inte av att begränsa branden. 

På kvällen elen 22 juli hade några ungdomar festat, badat och grillat intill skidbacken och Mo
sjön. De hade ignorerat eldningsförbudet och slarvat med att släcka ordentligt efter grillning
en och en pyrande brand hade utvecklats på marken under natten och bö1jat sprida sig på 
morgontimmama då vinden ökade. 

Branden sprider sig okontrollerat västerut mot Tingsryds tätort. Följande dagar ökar vinden 
till 7-8 meter per sekund. Rökutvecklingen är haftig och når in över tätorten. 
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