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Sammanfattning 
Askersund har under åren varit förskonad från större samhällsstörningar, men det finns en 
medvetenhet om risker och sårbarheter och det bedrivs ett kontinuerligt förebyggande arbete 
gällande krisberedskaps- och säkerhetsfrågor. Dessa frågor belyser åtgärder före, under och 
efter en samhällsstörning. Detta arbete är en del utav det som gör Askersund till en trygg och 
säker kommun att leva i. Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller 
skadar det som ska skyddas i samhället. Det kan handla om att väldigt många människor 
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. 
Ibland används också begreppet extraordinär händelse. En sådan kan definieras som en 
händelse som: 

 avviker från det normala 
 innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner 
 kräver skyndsamma insatser av samhället 

Syftet med denna risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att utgöra en grund i Askersunds 
kommuns löpande krisberedskapsarbete. I analysen kartläggs hot, risker och sårbarheter inom 
kommunens geografiska område. Analysen syftar till att reducera risker, minska sårbarheter 
och att förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och 
extraordinära händelser.  
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Inledning 
Det finns många risker och samhällsstörningar, eller typer av risker, där man kan befara att 
konsekvenserna blir allt större om den nuvarande samhällsutvecklingen fortsätter. 
Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i 
samhället. Det kan exempelvis gälla naturkatastrofer, svåra olyckor inom trafik- och 
kommunikationssektorn, större bränder, utsläpp i luft eller vatten, störningar i eltillförseln 
eller i teletrafiken, hot och sabotage. En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är en grund för att 
kunna genomföra insatser för att förbättra krishanteringsförmågan och minimera avbrottstiden 
när något inträffat. Genom att tänka efter före någonting händer blir inte situationen 
främmande utan snarare väntad och hanterbar. 

Denna analys är skriven i syfte att vara ett levande dokument som ska uppdateras i takt med 
att förändringar sker i kommunens riskbild. Här presenteras en sammanställning av 
kommunens identifierade och värderade risker, sårbara verksamheter och samhällsstörningar. 
Analysen tar även upp kommunens bedömda förmåga att hantera olika händelser samt 
åtgärder för att minska risken, konsekvenserna, sårbarheten och/eller öka hanteringsförmågan. 
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Begrepp och termer 
 

Samhällsviktig verksamhet – En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:  

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 
inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

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

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

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

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

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

Styrel – Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 

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

Social oro – Olika typer av utfall eller angrepp på det som samhällets institutioner ser som en 
önskvärd social ordning – det skyddsvärda.  

Page 7 of 53



8

Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 
 

Askersunds kommun ligger i Örebro län vid Vätterns norra spets. Kommunens har en yta på 
ungefär 1000 kvadratkilometer, varav fyra femtedelar är land och resten vatten. Av 
kommunens drygt 11 300 invånare bor ungefär en tredjedel i tätorten Askersund, en tredjedel 
i övriga orter och resterande på landsbygden. De största tätorterna förutom Askersund är 
Åsbro, Åmmeberg, Zinkgruvan, Hammar och Olshammar. Dessutom finns orterna 
Rönneshytta, Sänna, Skyllberg, Mariedamm, Nydalen, Kårberg, Lerbäck, Snavlunda och 
Närkesberg. 

Kommunens största arbetsgivare är offentlig sektor och därefter följer tillverkningsindustri, 
varuhandel, byggnadsverksamhet samt jord- och skogsbruk. År 2017 var det 4 632 personer 
(2 551 män och 2 081 kvinnor) som arbetade inom Askersunds kommuns geografiska 
område. Arbetspendlingen är ganska stor. Det är 1 185 personer som pendlar in till arbete i 
kommunen samtidigt som 1 904 invånare som pendlar ut för att arbeta på annat håll. 
Företagsstrukturen präglas av några få större företag och många små. De större är Zinkgruvan 
Mining i orten Zinkgruvan, Munksjö Aspa Bruk i Olshammar, Skyllbergs bruk i 
Skyllberg/Kårberg samt Alfapac i Åsbro. 
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Kommunens ansvarsområde och uppgifter  
 

Kommunens ansvarsområde och uppgifter regleras i kommunallagen (2017:725) och i 
sektorsvis speciallagstiftning. Kommunallagen sätter gränser för vad kommunen får åta sig att 
göra (frivilliga uppgifter) medan olika sektorsvisa lagar regler vad kommunen ska göra 
(obligatoriska uppgifter). Exempel på sektorsvisa lagar är socialtjänstlagen, skollagen och 
miljöbalken.  

Viktiga samhällsfunktioner som kommunen ansvarar för är oftast obligatoriska i lag reglerade 
verksamheter: 

 Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg) 
 För-, grund- och gymnasieskola 
 Plan- och byggfrågor 
 Miljö- och hälsoskydd 
 Renhållning och avfallshantering 
 Vatten och avlopp 
 Räddningstjänst 
 Civilt försvar 
 Biblioteksverksamhet 
 Bostäder 

I vissa fall kan kommunen överlåta på annan att bedriva verksamheten. Det gäller till exempel 
räddningstjänst, där verksamheten bedrivs tillsamman med andra kommuner i 
kommunalförbundet Nerikes Brandkår och gymnasieskolan där verksamheten bedrivs i 
kommunalförbundet Sydnärkes utbildningsförbund. Annan verksamhet bedrivs i nämnder 
som är gemensamma med andra kommuner, det gäller till exempel plan- och byggfrågor samt 
miljö och hälsoskydd. Det övergripande ansvaret för verksamheten kvarstår dock i hög 
utsträckning på kommunen även i de fall man väljer att låta någon annan bedriva 
verksamheten.  

Exempel på frivilliga uppgifter är: 

 Fritid och kultur 
 Sysselsättning 
 Näringslivsutveckling  

Eftersom mycket av den kommunala verksamheten är obligatorisk enligt lag är utrymmet för 
kommunen att bedriva annan verksamhet begränsat.    
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Kommunens organisation inklusive hel- och delägda bolag och 
förbundssamarbeten  
 

Vart fjärde år väljer kommuninvånarna ledamöter till kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar i 
övergripande eller principiella frågor, men bestämmer också vilka nämnder som ska finnas 
och väljer ledamöter till dem. I nämndreglementen bestämmer kommunfullmäktige vilka 
nämnder som ska ansvara för vad. Kommunfullmäktiges möjlighet att själv bestämma politisk 
organisation och ansvarsfördelning begränsas av viss reglering i lag.  

Kommunfullmäktige sammanträder minst sju gånger per år. Sammanträdena är offentliga.  

Ett av kommunfullmäktiges viktigaste beslut är att varje år besluta om budget. Där bestäms 
hur resurser fördelas och verksamheten prioriteras. Verksamheten finansieras genom 
kommunalskatt, statsbidrag och avgifter.  

Kommunfullmäktige utser alltid en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har en särställning 
bland nämnderna eftersom den ansvarar för att samordna och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är också beredningsorgan för kommunfullmäktige. 
Alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om ska först tas upp i kommunstyrelsen 
som lämnar ett förslag till beslut.    

Man kan överklaga kommunala beslut. Myndighetsbeslut inom det speciallagsreglerade 
området överklagas av dem som beslutet berör genom förvaltningsbesvär. Andra beslut kan 
överklagas av kommunmedlemmar genom laglighetsprövning.  

Kommunfullmäktige har reglementen, förbundsordningar respektive bolagsordningar som 
definierar nämndernas, kommunalförbundens och bolagens ansvar och uppgifter.  

Förutom kommunstyrelsen finns det i kommunen tre egna nämnder inom vilka huvuddelen av 
den kommunala verksamheten bedrivs. Dessa är socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd 
samt kultur- och tekniknämnd.  

Kommunen äger genom moderbolaget Askersunds Rådhus AB tre bolag. De är 
Askersundsbostäder som hyr ut bostäder, Askersunds industrifastigheter som tillhandahåller 
fastigheter och lokaler för näringsverksamhet, samt Askersunds kommunfastigheter som äger 
och förvaltar lokaler i kvarteret verkstaden i centrala Askersund. 

Page 10 of 53



11

 

 

Nämnderna ansvarar själva för verksamheten inom de ramar kommunfullmäktig givet dem. 
Nämnderna bereder också de ärenden inom sitt ansvarsområde som ska avgöras av 
fullmäktige.  

Nämndernas, förbundens och bolagens verksamhet bedrivs i egna förvaltningar som är 
organiserade på olika sätt beroende på vilken verksamhet man bedriver. Av 
sammanställningen på nästa sida framgår hur de förvaltningar som ingår i kommunens egen 
förvaltningsorganisation är organiserade.  

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen. Kultur- och 
tekniknämnden har två förvaltningar tekniska förvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. Socialnämndens förvaltning heter socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsnämndens förvaltning heter barn och utbildningsförvaltningen. Sydnärkes 
byggnämnd som tillhör kommunen men är gemensam med Laxå och Lekebergs kommuner 
har en förvaltning som heter sydnärkes byggförvaltning. Valnämnden har ingen egen 
förvaltning utan de uppgifterna sköts av kommunledningsförvaltningen. Nedan finns en 
beskrivning över förvaltningsorganisationen.  
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Kommunledningsförvaltning 
o Förvaltningsövergripande 
o Ekonomikontor 
o Personalkontor 

 Arbetsmarknadsenhet 
 Bemanningsenhet 

o Administrativt kontor 
o Näringsliv- och utvecklingsavdelning 
o Scenkonstavdelning 

Teknisk förvaltning 
o Förvaltningsövergripande 
o Tekniska avdelningen 
o Serviceavdelningen 

Kultur- och fritidsförvaltning 
o Förvaltningsövergripande 
o Fritid och rekreation 
o Kultur och aktivitet 

Socialförvaltning 

o Förvaltningsövergripande 
 Utvecklingsenhet 

o Vård och omsorg 
 Boende Norra Bergen 
 Boende Borgmästargården 
 Boende Lärkbacken 
 Korttidsvård Syrenen 
 Hemtjänst Hammar  
 Hemtjänst Lerbäck 
 Hemtjänst 

Närlundagruppen 
 Hemtjänst Strandgruppen 
 Hemtjänst Torggruppen 
 Hemtjänst nattpatrullen 
 Resursgrupp 
 Resursplanering 
 Dagrehab 
 Dagverksamhet 

o Hälso- och sjukvård 
 Sjuksköterskeverksamhet 
 Rehabiliteringsverksamhet 

o Funktionsstöd 
 Gruppboende Ekbacken 
 Gruppboende Floragatan 
 Gruppboende Storgatan  
 Gruppboende Torsten 

Karlsson väg 
 Gruppboende 

Torebergsvägen 
 Gruppboende Rosen 
 Korttidsboende Blåklockan 
 Daglig verksamhet 

Rondellen 
 Daglig verksamhet 

Återbruket 
 Dagverksamhet Svalan 
 Boendestöd 
 Personlig assistans  

o Individ- och familjeomsorg 
 Barn och familj 

Barn- och utbildningsförvaltning 
o Förvaltningsövergripande 
o Elevhälsa 

 Barn- och elevhälsan 
 Familjecentral 

o Sjöängen 
 Sjöängsskolan 
 Grundsärskola 
 LSS-fritids 

o Centrala området 
 Närlundaskolan  
 Björkängens förskola 
 Humlegårdens 

förskola 
 Snörmakarens 

förskola 
 Sundängens förskola 
 Kristinagårdens 

förskola 
 Nattis – barnomsorg 

på obekväm 
arbetstid 

o Södra området 
 Hammars skola 
 Åmmebergs skola 
 Gullvivans förskola 

och fritidshem 
 Skogslyckans 

förskola och 
fritidshem 

 Lunnagårdens 
förskola 

 Åmmebergs förskola 
o Norra området 

 Åsbro skola 
 Rönneshytta skola 
 Snavlunda skola 
 Mosippans förskola 
 Rönneshyttas 

förskola 
 Snavlundas förskola 
 Sågarvallens förskola 

Sydnärkes byggförvaltning 
o Förvaltningsövergripande 
o Bygglovsverksamhet 
o Fysisk planering  
o Kart- och mätteknisk 

verksamhet 
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Övergripande beskrivning av kommunens geografiska område 
Askersunds kommun ligger i Örebro län vid Vätterns norra spets. Kommunens har en yta på 
ungefär 1000 kvadratkilometer, varav fyra femtedelar är land och resten vatten. Av 
kommunens drygt 11 300 invånare bor en tredjedel i tätorten Askersund, en tredjedel i övriga 
orter och resterande på landsbygden. De största tätorterna förutom Askersund är Åsbro, 
Åmmeberg, Zinkgruvan, Hammar och Olshammar. Dessutom finns orterna Rönneshytta, 
Sänna, Skyllberg, Mariedamm, Nydalen, Kårberg, Lerbäck, Snavlunda och Närkesberg. 

Vättern klyver kommunens södra del med Olshammar på ena sidan och Nydalen och Stora 
Forsa på andra. Norra Vätterns skärgård är tillsammans med Tivedens friluftsområden det 
som lockar turister från många håll. I kommunens södra del finns också två av kommunens 
största arbetsgivare, Zinkgruvan Mining och Munksjö Aspa bruk. Den mellersta och norra 
delen av kommunen är mer tätbefolkad. I och omkring Askersund och Åsbro finns många 
mindre företag.  

 
 

Vilka författningar som beaktats i redovisningen 
Framförallt beaktas lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser; MSBFS 2015:5, i denna risk- och sårbarhetsanalys. 

Övriga lagar som berörs är; epizootilagen (1999:657), lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordningen (1999:382) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, lag 
(2006:263) om transport av farligt gods samt förordning (2011:931) om planering för 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 
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Beskrivning av arbetsprocess och metod 
 

Uppdrag 
Varje kommun är skyldig enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att bland annat att göra en risk- 
och sårbarhetsanalys. Kommunen ska under det första kalenderåret i en mandatperiod göra en 
analys av vilka risker, hot och samhällsstörningar som kan inträffa och hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten. Dessa risker kan vara eller leda till en extraordinär 
händelse. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys som 
redovisas skriftligen till länsstyrelsen. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse 
som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

 
Syfte och mål 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: 

 kartlägga hot, risker och sårbarheter inom kommunen 
 utgöra en grund i Askersunds kommuns krisberedskapsarbete 
 öka medvetenheten och stärka kunskapen samt ge beslutsunderlag för beslutsfattare 

och verksamhetsansvariga 
 utgöra ett underlag för egen planering  
 ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda 
 ge underlag för samhällsplanering  
 bidra till att ge en riskbild för hela samhället 

Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsarbetet ska ligga till grund för 
förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar i syfte att stärka kommunens 
förmåga att hantera kriser och minska samhällsstörningarnas skadlighet på människors liv, 
hälsa egendom och miljö. 

Arbetsprocess, metod och material  
Denna risk- och sårbarhetsanalys har utformats i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser 
(MSBFS 2015:5).  

Sammanställningen av Askersunds kommuns risk- och sårbarhetsanalys är i huvudsak baserad 
på internt arbete med risk- och krishantering. Riskidentifieringen utgår från kommunens 
förutsättningar där varje förvaltning har fått analysera risker och sårbarheter inom sitt 
verksamhetsområde.  

Varje förvaltning inom Askersunds kommun har arbetat med risk- och sårbarhetsanalysen 
utifrån förutbestämda mallar. Processen riskanalys ska systematiskt identifiera 
samhällsstörningar, bedöma hur troligt det är att händelserna inträffar, bedöma de omedelbara 
negativa konsekvenserna, analysera verksamhetens sårbarheter, samt bedöma förmågan att 
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hantera olika påfrestningar. Det är en pågående process där förvaltningarna nått olika långt. 
På grund av inträffade händelser och vakans på tjänsten som säkerhetssamordnare har inte alla 
förvaltningars arbete med egna risk- och sårbarhetsanalyser kunnat slutföras på det sätt som 
planerats. Processen kan beskrivas som i bilden nedan.

 

Det största arbetet sker i förvaltningarna och materialet har sedan bearbetas för att utgöra 
grunden i den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen. Till del har även material 
från kommunens tidigare risk- och sårbarhetsanalys använts. Ytterligare information från 
specifika verksamheter inom kommunens geografiska område med särskild kunskap om olika 
delar av kommunens risk- och sårbarhetsarbete samt kommunens förmåga att hantera kriser 
har även använts.  

Kommunens risk- och sårbarhetsanalyser har traditionellt fokuserat på risker som exempelvis 
översvämningar, störningar i elförsörjningen och pandemier. Sociala risker är inget nytt 
fenomen i samhället, och inte heller arbetet för att förebygga riskerna. Men kunskapen om hur 
sociala risker ska ingå i en mer sammansatt bedömning av samhällets risker och sårbarheter är 
däremot begränsad. För att komma åt detta har kommunen tidigare genomfört riskanalyser 
tvärsektoriellt tillsammans med externa aktörer. Det arbete som gjorts i det sammanhanget 
ligger till grund för nuvarande bedömning av risker. 

Avgränsningar  
Utifrån de identifierade och värderade riskerna inom kommunens ansvarsområde har en 
avgränsning skett. Att genomföra en förmåge- och sårbarhetsbedömning av alla identifierade 
risker och hot är tid- och resurskrävande och har inte varit möjlig att genomföra.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift med sju 
punkter som ska behandlas i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, vilket denna handling 
gör. Syftet med föreskriften är att uppgifterna i risk- och sårbarhetsanalysen lätt ska kunna 
sammanställas med andra aktörers uppgifter och användas i hela krishanteringsperspektivet 
kommun/landsting - länsstyrelse - regering. 

Punkterna är: 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod 
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3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet 
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska 

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

och dess geografiska område  
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat 

 

Sekretess och spridning av material 
Denna risk- och sårbarhetsanalys är en öppen handling. Det finns ingen hemlig bilaga. Risk- 
och sårbarhetsanalysen publiceras på kommunens externa webb. 
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Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område 
Vid en samhällsstörning är det viktigt att samhället fortsätter fungera så normalt som möjligt. 
Kommunen ansvarar för att olika samhällsviktiga verksamheter som exempelvis vatten- och 
avloppsförsörjning, äldreomsorg och undervisning ska fungera. Med samhällsviktig 
verksamhet avses de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av 
avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. De samhällsviktiga 
verksamheterna kan i sin tur vara beroende av andra funktioner såsom exempelvis farbara 
vägar, elförsörjning och data- och telekommunikation. Dessa funktioner omnämns ibland med 
begreppet kritiska beroenden och finns presenterade i följande kapitel. 

I händelse av en kris är det viktigt att i förväg ha definierat vilka dessa samhällsviktiga 
verksamheter och kritiska infrastrukturer är, dels för att kunna prioritera rätt i en krissituation, 
dels för att redan i förväg kunna stärka dessa verksamheters motståndskraft vid vissa 
situationer. Vilka verksamheter som klassas som samhällsviktiga kan förändras med tiden, 
dels eftersom olika verksamheter har olika betydelse beroende på krisens art, dels för att 
förutsättningarna förändras över tid. Till exempel kan läkemedel och apotek vara väldigt 
viktiga för att hantera en samhällskris som beror på en pandemi, men de är mindre viktiga i 
samband med ett långvarigt elbortfall. På samma sätt kan det vara viktigt att inte få störningar 
i värmeförsörjningen när det är vinter och minusgrader ute, men samma störning går 
jämförelsevis obemärkt förbi om den inträffar mitt i sommaren. Diskussionen om vad som är 
samhällsviktigt är ständigt levande och bitvis motsägelsefull eftersom tidsfaktorn och krisens 
art inte är givna på förhand men ändå spelar roll för i vilken ordning man bör skydda eller 
prioritera olika verksamheter.  

En samhällsstörning innebär inte att kommunens lagstadgade skyldigheter att hålla igång 
samhällsviktig verksamhet försvinner. Kommunens viktigaste målsättning under en 
samhällsstörning är att kommunens förvaltningar och företag i största möjliga utsträckning 
ska klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet. Kommunens andra stora uppgift vid en 
krissituation är att leda, samordna och besluta om de åtgärder som bör vidtas. Att ge löpande 
information till allmänheten om händelseutvecklingen och de åtgärder som bör vidtas ingår 
också som en viktig del i kommunens uppgifter. En annan viktig uppgift för kommunen är att 
samordna arbetet med andra myndigheter och organisationer. Med detta menas att kommunen 
inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och 
uppnår samordning, både i planerings- och förberedelsearbetet och i den direkta 
krishanteringen. Detta kan exempelvis handla om räddningstjänst, vårdcentraler, livsmedel- 
och drivmedelsförsörjning
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Samhällsviktig verksamhet 
I tabellen nedan beskrivs vad som bedöms vara samhällsviktigt i Askersunds kommun.  

Sektorer  Identifierad verksamhet/funktion  
Elektronisk kommunikation  Fast telefoni samt mobil telefoni, internet, IT-kommunikation och radio.  
Energiförsörjning  Produktion och distribution av el, fjärrvärme samt tillgång på drivmedel. E.ON, Vattenfall och 

Skyllbergs bruk är elnätsföretagen i kommunen.  
Information och kommunikation  Kommunikationssystem i form av TV, Sveriges radio, Internet, tidningar, post, IT och sociala medier. 

Radio Örebro, Nerikes Allehanda, kommunens hemsida, Facebook, VMA (Viktigt meddelande till 
allmänheten). 

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

Socialförsäkringar  Offentliga trygghetssystem som utbetalning av pension, a-kassa, socialförsäkringar och 
försörjningsstöd. Socialförvaltning och övrig verksamhet knuten till socialtjänst inom kommunal ram. 

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg  

Primärvård, barnomsorg, läkemedelsdistribution, funktionshindrade och äldre. Det finns en ambulans 
stationerad i Askersund. Närmaste akutsjukhus är Universitetssjukhuset Örebro. 

Skydd och säkerhet  Nerikes Brandkår och Polismyndigheten i Örebro län. Polismyndigheten har kontorslokaler och finns 
på plats vissa tider i Askersund och räddningstjänst finns via deltidskår och tre räddningsvärn. 

Transporter  Väg-, järnväg- och kollektivtrafik.  
 

Kommunalteknisk försörjning  Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, sophantering samt väghållning.  

Livsmedel  Dricksvatten, distribution och kontroll av livsmedel.  
Handel och industri  Detaljhandel och tillverkningsindustrin. Livsmedelsaffärer; ICA, Konsum och Netto. 

Offentlig förvaltning  
- ledningsfunktioner  
- stödfunktioner  

Ledning, information och kommunikation. Lokala ledningsfunktioner finns i kommunhuset. 
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Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet 
 
Identifierade beroenden 
En sammanställning av de olika verksamheternas identifierade beroenden av fungerande funktioner från andra delar av samhället, som 
exempelvis drivmedel, el, och farbara vägar redovisas i tabellen nedanför. Beroendena är uppdelade i tre olika kategorier som redogör för hur 
länge verksamheterna anser att de kan bedriva sin verksamhet, på ett annat men fungerande sätt, efter ett avbrott eller bortfall av funktionen. 

Beroende/ Samhällsviktig 
verksamhet 

Elförsörjning Elektroniska 
kommunikationer 

Vatten och 
avlopp 

Värme Farbara 
vägar 

Kylsystem/ 
Luftkonditionering 

Personal med 
spetskompetens 

Drivmedel 

KLF – information  
och krisledning 

24 timmar < 3 timmar 24 timmar      

IT verksamhet 
 

24 timmar     24 timmar   

BOU verksamhet 
 

24 timmar 1 vecka 24 timmar 24 timmar  24 timmar     

SOC verksamhet 24 timmar 24 timmar 24 timmar 24 timmar < 3 timmar  < 3 timmar < 3 timmar 

Sophämtning (SNKFB)  24 timmar   24 timmar   24 timmar 

TF Gata/Park      < 3 timmar  < 3 timmar 24 timmar 

TF VA – Vattenverk 
och ledningsnät 

1 vecka  1 vecka    < 3 timmar  < 3 timmar 24 timmar 

TF 
VA - Reningsverk 

< 3 timmar 1 vecka  < 3 timmar  < 3 timmar  < 3 timmar 24 timmar 

TF 
Kost  

1 vecka  1 vecka  < 3 timmar  < 3 timmar  < 3 timmar 24 timmar 

Räddningstjänsten, NB, 
Askersund 

< 3 timmar   24 timmar    1 vecka 

 

Verksamheternas möjlighet att hantera ett avbrott på ett alternativt men tillfredsställande sätt  

< 3 timmar                         24 timmar                         1 veck
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Kommunledningsförvaltningen (KLF) – För att kunna arbeta med information och krisledning 
behövs elektricitet, elektroniska kommunikationer samt vatten och avlopp. Kommunhuset har 
reservkraft vilket gör att beroende av el är mindre akut. Reservkraften är dock beroende av 
drivmedel. 

Sydnärkes IT-förvaltning - Kommunens IT-verksamhet bedrivs gemensamt med 
grannkommunerna och är lokaliserad till kommunhuset i Lekeberg där reservkraft finns. IT-
avdelningens verksamhet är indirekt samhällsviktig då många samhällsviktiga verksamheter 
är beroende av dem. Reservkraften är dock beroende av drivmedel. 

Barn- och utbildningsförvaltningen (BOU) – Förskola, skola och fritidshem. El påverkar både 
vatten och värme. Verksamheten klarar sig utan vatten i 24 timmar under förutsättning att 
tekniska förvaltningen levererat vattentankar. Värme är ett beroende som finns under 
vinterhalvåret. Farbara vägar behövs för att föräldrarna ska kunna hämta/lämna sina barn. I en 
krissituation behövs inte spetskompetens utan endast personal för tillsyn av barnen. 
Verksamheten är också beroende av mat som tillagas eller levereras av tekniska förvaltningen. 

Sydnärkes kommunalförbund (SNKFB) Sophämtning – För att kunna bedriva funktionen 
behövs elektroniska kommunikationer, farbara vägar och drivmedel inom 24 timmar. 

Tekniska förvaltningen (TF) – farbara vägar är ett behov hos alla verksamheter. Behovet 
avser transporter av personal, utrustning och livsmedel. Verksamheterna behöver även 
spetskompetens samt inom 24 timmar även drivmedel. 

 Gata/Park – Framkomliga vägar (barmarkunderhållning och snöröjning) är den 
samhällsviktiga funktionen där farbara vägar och spetskompetens samt även drivmedel 
är de kritiska beroendena. 

 Vattenverk och ledningsnät – För att kunna leverera dricksvatten är de kritiska 
beroendena farbara vägar, spetskompetens och drivmedel. 

 Reningsverk – Rening/omhändertagande av spillvatten behövs och för att kunna gör 
det krävs el, vatten, farbara vägar och spetskompetens men även drivmedel behövs 
inom 24 timmar. 

 Kost – Tillagning och transporter av måltider till äldreboenden och hemvården är en 
samhällsviktig funktion som har vatten och avlopp, farbara vägar samt spetskompens 
som de viktigaste kritiska beroendena. Tillagningsköket har möjlighet till reservkraft, 
dock behövs drivmedel både för att försörja reservkraften och till bilarna för kunna 
leverera mat. 

Socialförvaltningen (SF) - Vård och omsorg. Det finns många kritiska beroenden för 
socialförvaltningens verksamhet. El, elektroniska kommunikationer, vatten och avlopp behövs 
inom 24 timmar. Hälso- och sjukvårdens journalhantering är beroende av att IT fungerar. 
Farbara vägar och drivmedel behövs redan inom tre timmar för att hemtjänsten ska kunna 
utföra sitt arbete. Spetskompetens är också ett kritiskt beroende som behövs för 
socialförvaltningens verksamhet. 
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Nerikes Brandkår Askersund - Räddningstjänsten klarar sig utan el i åtta timmar, sedan finns 
behov för att kunna ladda batterier som sköter utalarmeringen. Värme behövs inom 24 timmar 
till bilarna och utrustningen om vädret är kallt. Drivmedel är också ett kritiskt beroende men 
det finns resurser för bedriva verksamheten under en vecka om inte någon större händelse 
inträffar. 
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Identifierade och analyserade risker för kommunen och 
kommunens geografiska område 
Dramatiska händelser i Askersunds kommun kan inträffa hastigt, oväntat och ibland utan 
förvarning. Konsekvenserna kan bli omfattande och kommunledningens förmåga kan sättas 
på prov. Kommunledningens trovärdighet kan också skadas vid felaktigt eller för sent 
agerande. Dramatiska händelser kan ske på grund av handhavandefel (mänskliga faktorn), 
tekniska fel, kraftiga oväder sommartid som vintertid samt våld eller annan avsiktlig negativ 
samhällspåverkan. En händelse kan bedömas som ”liten” inledningsvis men starta en 
kedjereaktion och eskalera till en stor och dramatisk händelse. Det är ofta svårt att 
inledningsvis definiera händelsens omfattning och konsekvenser. Följande hot och risker har 
identifierats inom Askersunds kommuns geografiska område: 

Naturolyckor och extrema väderhändelser 

 Snöoväder och storm 
 Skyfall 
 Översvämning  
 Värmebölja 
 Ras och skred 
 Skogsbrand 
 Åska 

Olyckor 

 Anläggningar med hantering av farliga ämnen 
 Transport av farligt gods 
 Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt) 
 Allvarlig händelse i publikt område/objekt 
 Dammbrott 
 Brand i särskilda objekt 

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 
Störningar i: 

 dricksvattenförsörjning och avloppssystem 
 livsmedelsförsörjning 
 finansiella system 
 elförsörjning 
 elektroniska kommunikationer 
 värmeförsörjning 
 drivmedelsförsörjning 
 transporter 
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Antagonistiska hot och sociala risker 

 Social oro 
 Vansinnesdåd och pågående dödligt våld 
 Terror/våldsbejakande extremism 
 Subversiv verksamhet (politiskt omstörtande verksamhet) 

Sjukdomar 

 Pandemi/epidemi 
 Epizooti och zoonos  
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Riskvärdering 
En övergripande analys av riskerna har genomförts baserat på förvaltningarnas analyser men 
också på erfarenheter som gjorts under den senaste mandatperioden, aktuell forskning samt 
delvis av tidigare risk- och sårbarhetsanalyser. Riskerna har värderats utifrån sannolikheten 
för att de ska inträffa och förväntade konsekvenser om de skulle inträffa. Värderingen av 
sannolikhet och konsekvens har genomförts enligt en femgradig skala. 

Sannolikhet 
5 nivåer: 

 Mycket låg sannolikhet (1 ggr per 1000 år) 
 Låg sannolikhet (1 ggr per 100 år) 
 Medelhög sannolikhet (1 ggr per 50 år) 
 Hög sannolikhet (1 ggr per 10 år) 
 Mycket hög sannolikhet (1 ggr per år) 

 
Konsekvens 
Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är:  

 befolkningens liv och hälsa 
 samhällets funktionalitet  
 grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati 
 skador på egendom och miljö 

(Utförligare konsekvensbeskrivning finns i bilaga 1.) 

 
Osäkerhetsbedömning 
Förklaring och motivering till bedömningen: 

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

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

 Låg: Stor erfarenhet, god tillgång på statistik och datakällor talar för bedömningen. 
Det finns ändå möjlighet att bedömningen är felaktig men det är inte troligt. 
Experter är eniga om att bedömningen är korrekt. 
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Identifierade typrisker med definitioner 
 
Extrema väderhändelser  
Det finns olika sorters extrema väderhändelser, till exempel ett kraftigt ihållande ösregn eller 
en storm. Andra byggs upp genom att någon viss väderlek dominerar under en längre tid, till 
exempel en värmebölja eller att det är osedvanligt kallt väder. En längre period med torka 
eller ihållande regnväder kan också leda till extrema förhållanden. En av klimat-
förändringarnas effekter är att det kommer bli allt vanligare med extrema väderhändelser som 
i sin tur kan ge ökade problem för olika samhällsviktiga verksamheter.  

 
Stormar och snöoväder  
Kraftiga stormar, där träd knäcks eller rycks upp med rötterna samt elledningar som slits 
sönder kan få allvarliga konsekvenser för kommunen och samhället i form av skador på 
infrastruktur som följd. Stormens effekt på samhällsviktiga verksamheter består i huvudsak av 
trädfällning som orsakar skador på vägnät, järnvägsnät, elnät och annan infrastruktur. Även 
andra föremål som rycks loss och träffar egendom, infrastruktur eller människor är en fara vid 
storm. Stormar i samband med snöfall kan också leda till drivbildning som påverkar 
framkomligheten på vägar och järnvägar. Framförallt är det bristen på farbara vägar som 
påverkar kommunen och den samhällsviktiga verksamheten. Det blir svårt för personal att ta 
sig till arbetet och för personal inom t.ex. hemtjänsten att ta sig fram till brukare. Detta i 
kombination med ett elavbrott gör att situationen blir ännu mer svårhanterad. För att minska 
konsekvenserna har tekniska förvaltningen både personella och materiella resurser i 
beredskap. Förebyggande åtgärder såsom inventering av trädbestånd intill vägarna, underhåll 
och besiktning av bryggor, gångbroar och byggnader sker regelbundet. Askersunds kommun 
har varit förskonade från stormar men har påverkats ändå till viss genom att abonnenter blir 
utan el och fast telefoni. Askersunds kommuns geografiska läge innebär att stormar kan 
förekomma då kommunen består av en hel del skogsbruk och även jordbruk. Sannolikheten 
för stormar och snöoväder bedöms därför som hög och konsekvenserna som allvarliga 
med en låg osäkerhetsfaktor. 

 

Skyfall  
Med ett förändrat klimat kommer skyfallen sannolikt bli kraftigare och öka i antal. Skyfall 
kan leda till att vägar och järnvägsbankar spolas bort vilket i sin tur kan leda till stora 
störningar i transporter, med stopp och långa omledningar av trafiken. El- och teleavbrott på 
de fasta näten och de mobila tele- och datanäten kan slås ut på grund av skyfall eller 
åsknedslag. De kommunala ledningsnäten och även avloppsreningsverken kan påverkas. 
Varje år drabbas delar av länet av översvämningar till följd av skyfall under sommaren varför 
sannolikheten bedöms som hög för Askersunds kommun men med begränsade 
konsekvenser, även om det lokalt kan ställa till med stora problem för bland annat tätorter, 
vägar och jordbruk. Osäkerhetsbedömningen för skyfall är hög. Eftersom skyfall kan vara 
orsaken till översvämning kan konsekvenserna jämföras med översvämningarna (se nedan). 
Konsekvenserna av skyfall förebyggs också på samma sätt som översvämningar (se nedan).  
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Översvämningar  
I Sverige uppstår översvämningar oftast genom att sjöar och vattendrag svämmar över efter 
perioder med riklig nederbörd eller i samband med snösmältning och isproppar. I sådana 
lägen spelar också avrinningsområden, topografi och geologi roll för hur översvämningen 
utvecklas. Översvämningar kan också orsakas av brustna dammar och fördämningar eller i 
samband med kraftiga skyfall. Vattenansamlingarna har en förmåga att på kort tid orsaka 
stora skador på fastigheter, infrastruktur (framförallt vägar och banvallar) samt påverka 
sanitet och hygienförutsättningar genom att störa vattenrening och skapa grogrund för 
smittspridning. Beroende på var detta inträffar kan konsekvenserna bli stora för 
verksamheterna som blir drabbade i kommunen. I Askersund skulle ingen samhällsviktigt 
verksamhet bli drabbad. Översvämningen skulle i så fall ge konsekvenser på vägar, jordbruk 
och infrastruktur. Frekvensen på översvämningarna väntas kunna öka i ett framtida klimat 
men i kommunen finns inga större vattendrag och inte heller några större 
översvämningsområden. Runt sjön Tisaren har det dock förekommit flera översvämningar 
även under senare år där sommarhus drabbats. Det är oklart hur de förorenade områdena i 
Tisarens västra delar påverkas av översvämningar. Det finns en dokumenterad översvämning 
av Skyllbergs bruk från 20-talet där bruket fick stängas ned under en tid. I mindre vattendrag 
och i tätorter i kommunen har det varit problem i samband med skyfall, exempelvis Forsaån. I 
maj 2010 spolades en relativt stor väg bort som orsakade problem i trafiken. Vattenståndet i 
Vättern är relativt stabilt och höga vattenstånd har inte orsakat problem i Norra Vättern. 
Vätternvårdförbundet har gett ut en rapport som behandlar detta och deras klimatanalys pekar 
på att den väntade nederbördsökningen äts upp av ökad avdunstning och Vätterns 
medelvattenstånd därmed kan förväntas sjunka, samtidigt som det pågår en landhöjning som 
framförallt är påtaglig i norra delen av Vättern. Sannolikheten för översvämning i 
Askersund bedöms som medelhög. 

För att förebygga konsekvenserna av en översvämning gäller det att tillse att det finns 
avvattningsytor samt ett fungerande och rätt dimensionerat dagvattensystem. Det 
förebyggande arbetet handlar om att ha beredskapslager av livsmedel och en plan för 
alternativa kök. Egenkontrollprogram, processförbättringar och riskanalyser, förnyelsearbete 
med ledningsnätet samt beredskap för att kunna pumpa dränkta ytor är också åtgärder som 
kommunen arbetar med. Med tanke på beredskapen som finns gällande översvämning samt 
kommunens geografiska läge bedöms konsekvenserna vid en översvämning som 
betydande samt med en medelhög osäkerhetsfaktor. 

 
Värmebölja  
Längre och intensivare värmeböljor blir allt vanligare i och med klimatförändringen. 
Värmebölja definieras av SMHI som en sammanhängande period då dygnets högsta 
temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck. Extrema och långvariga värmeböljor 
medför olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Det är 
framförallt sårbara grupper som äldre, sjuka och barn som löper stor risk. Det kan även 
innebära flertalet problematiska effekter på miljö, ekonomi och infrastruktur. Sammantaget 
kan det innebära sårbarhet för viktiga samhällsfunktioner som tillgång och kvalitet på vatten 
samt stora ekonomiska förluster i jord- och skogsbruket. Med ett varmare klimat ökar också 
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problemen med skadegörare, växtsjukdomar och ogräs.10 Att en värmebölja inträffar 
sommartid innebär också minskad personalstyrka för de flesta på grund av semestertider. 
Äldre och sjuka är de som framförallt blir drabbade och ökar i första hand belastningen på 
akutvård och äldreomsorg. Socialförvaltningen i Askersunds kommun har rutiner för att 
minska konsekvenserna vid värmebölja. Historiskt sett har en värmebölja drabbat länet 
vartannat år och utvecklingen går mot en höjd frekvens av värmeböljor. Sannolikheten att en 
värmebölja ska inträffa är alltså mycket hög och konsekvenserna bedöms som 
betydande. Osäkerhetsfaktor bedöms som låg med tanke på underlaget.  

  
Ras och skred  
Ras och skred är plötsliga och snabba processer som kan få allvarliga konsekvenser och 
inträffade ras har hotat bebyggelse och raserat vägar, järnvägar, broar och elledningar. 
Klimatanalyser för Örebro län visar på en ökning av nederbörden vilket påverkar jordars 
stabilitet negativt vilket i sin tur ökar faran för ras och skred. Enligt undersökningar av Statens 
geotekniska institut kommer säkerheten och jordslänters stabilitet försämras med mellan 5-30 
procent i och med ett förändrat klimat. De flesta ras och skred inträffar under vår och höst då 
trycket i markens porer är högt till följd av till exempel intensiv nederbörd och snösmältning. 
Det finns ett kartunderlag som Länsstyrelsen har tagit fram där det framgår var det finns risk 
för ras och skred i kommunen men det finns många osäkerhetsfaktorer i beräkningen, detta 
underlag används vid samhällsplanering i förebyggande syfte. Det finns ett område i 
Askersund med högre risk för ras och skred, som utretts av MSB och kommunens 
byggförvaltning. Vid ett ras eller skred där skulle det kunna bli konsekvenser för ett fåtal 
privatpersoner men inte för samhällsviktig verksamhet. Sannolikheten för ras och skred 
uppskattas som låg med begränsade konsekvenser samt med låg osäkerhetsfaktor. 

 
Skogsbränder  
En brand kan uppstå på grund av flera olika orsaker, till exempel mänsklig aktivitet som 
oaktsamhet vid grillning, gräseldning och rökning. En brand kan också uppstå på grund av 
åska och felaktig teknik. En skogsbrand får framförallt konsekvenser för i första hand den 
skog där den härjar, med ekonomiska konsekvenser för markägaren. Ibland drabbar den även 
enstaka fristående byggnader samt begränsar framkomligheten för trafiken. Samhällsviktig 
verksamhet kan bli drabbad eftersom branden kan förstöra mobilmaster, kraftledningar, 
Rakelmaster med mera. Vid bränder är det ofta brandröken ett hot mot människor och djur. 
Röken kan bli mycket besvärlig, men inte i farlig koncentration förrän även branden är så nära 
att den utgör ett reellt hot. Det är faran för brandspridning som utgör hot och som skulle 
föranleda att evakuering skulle vara nödvändig.  

Kring flertalet av kommunens tätorter finns stora 
skogsområden. Både räddningsinsatser och övriga 
insatser kan bli långvariga och mycket krävande. 
Sommaren 2018 drabbades landet av mycket 
omfattande skogsbränder, vilket innebar att 
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Nerikes Brandkår var med och hjälpte till. Kommunen drabbades inte. 

Sannolikheten för skogsbränder i kommunen är bedömd till hög med tanke på klimaten 
som varit de senaste åren samt historiken av inträffade händelser. Konsekvenserna blir 
betydande eftersom kommunens skogspartier ligger långt ifrån tätorten samt samhällsviktig 
verksamhet. Konsekvenser kommer framförallt påverka miljö och ekonomi. 
Osäkerhetsfaktorn bedöms som låg. 

 

Åska 
Ungefär 2000 åskväder pågår ständigt runt jordklotet. Eftersom åska gynnas av hög 
temperatur och fuktig luft är frekvensen högst i tropiska områden. I Sverige kan åska uppträda 
närsomhelst på året men de flesta åskdagarna inträffar i perioden juni-juli-augusti. Åska är ett 
begränsat väderfenomen som normalt inte innebär någon omfattande påverkan eller skador på 
samhällsviktig infrastruktur. Men åska är ett aktuellt fenomen eftersom dagens elektronik ofta 
är åskkänslig. Åska ger framförallt konsekvenser för Sydnärkes IT-förvaltning men detta kan i 
sin tur påverka samhällsviktig verksamhet som är beroende av it. Eventuellt kan 
klimatförändringarna också medföra gynnsammare förutsättningar för bland annat åska i 
framtiden. Sannolikheten för åska som i sin tur kan orsaka hårdvarufel, brand 
eller strömavbrott beräknas vara hög. Konsekvenserna bedöms som betydande 
eftersom it har beredskap och backup planer för olika problem. Osäkerhetsfaktorn 
bedöms som medelhög. 

 

Olyckor  
Enligt statistik från kommunens räddningstjänst, Nerikes Brandkår, genomfördes 158 insatser 
under 2018 att jämföra med 168 året innan. Trafikolyckor är den vanligaste olyckan, 43 
olyckor vilket motsvarar en tredjedel av alla insatser. Övriga insatser handlade om 29 bränder 
i annat än byggnad och 15 bränder i byggnad. CBRNE är ett samlingsbegrepp för kemiska 
(C), biologiska (B), radiologiska (R), nukleära medel och ämnen (N) samt explosiva medel 
och ämnen (E). Genom avsiktlig spridning eller annan händelse kan samhället drabbas av 
allvarliga konsekvenser. Händelser med skadliga kemikalier, sjukdomsalstrande 
mikroorganismer, joniserad strålning och explosiva ämnen är alltid allvarliga och kan kräva 
stora sjukvårds- och räddningsinsatser.  

Anläggningar med hantering av farliga ämnen  
Till farliga anläggningar räknas alla anläggningar som genom sin verksamhet kan orsaka 
brand, kemikalieutsläpp och explosioner och som genom sina farliga egenskaper kan skada 
människor, miljö och egendom. 

Askersunds kommuns näringsliv domineras av några medelstora företag samt ett stort antal 
mindre företag inom olika branscher. De största företagen är Zinkgruvan Mining AB i 
Zinkgruvan, Munksjö Aspa Bruk AB i Olshammar, Skyllbergs Bruks AB i Skyllberg och 
Alfapac AB i Åsbro. Riskerna inom de befintliga industrierna varierar mycket. Riskkällorna 
inom industrierna har studerats samt värderats med hänsyn till sannolikheten för 
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skadehändelsen och möjliga konsekvenser om en olycka inträffar. I första hand påverkas de 
som arbetar inom företaget, därnäst finns ”grannrisker” som kan bestå av närliggande 
bebyggelse eller människor som av en eller annan anledning finns i direkt anslutning till 
drabbat objekt. Industribränder kan också innebära risker för människor eller miljön i 
närområdet genom utsläpp till luft eller vatten av giftiga eller på annat sätt hälsofarliga 
ämnen. Den största faran till följd av en olycka med farliga ämnen på en anläggning som 
konstruerats för att hantera sådana, anses ur samhällsperspektiv vara störningar i 
vattenförsörjningen, exempelvis utsläpp eller bränder som riskerar att leda ner släckvatten och 
gifter i grundvattentäkten. Avloppsverkets reningsprocesser är också sårbara för utsläpp av 
exempelvis kemikalier. Framförallt är det den biologiska reningsprocessen som är sårbar. 
Utsläpp av farliga ämnen kan också få stor påverkan på de människor som vistas i området 
och får ämnet på sig, i kläderna eller i luftvägarna. Om utsläppet sker på ett sådant sätt att 
många människor utsätts för ämnet innebär det en ökad belastning på vården och eventuellt 
stor frånvaro på vissa arbetsplatser. Kommunens större företag har i många år arbetat med att 
förbättra säkerheten i olika avseenden, ofta i samverkan med Länsstyrelsen och Nerikes 
Brandkår.   

Zinkgruvan Mining är kommunens största privata arbetsgivare. Företaget har i många år 
arbetat med att förbättra säkerheten. En allvarlig risk är om en brand skulle uppstå i gruvan 
och människor skulle bli instängda. Däremot bedöms det inte föreligga någon allvarlig risk 
för samhället i Zinkgruvan vid en sådan eventuell brand. En annan allvarlig riskfaktor är de 
omfattande vägtransporterna av anrikade malmprodukter från Zinkgruvan till hamnen i 
Otterbäcken. En risk av annan karaktär utgör, enligt företagets egen bedömning, dammen och 
sanddeponin vid Enemossen. Skulle densamma brista kan det allvarligt drabba den 
omkringliggande miljön. 

Vad gäller Munksjö Aspa Bruk AB, som är kommunens näst största företag, kan sägas att 
riskerna i första hand är förknippade med fabrikens kemikaliehantering. Dessbättre är 
emellertid dessa risker numera mindre än tidigare som en följd av företagets miljöarbete och 
att många vådliga kemikalier mönstrats ut eller reducerats. Enligt företagets egen bedömning 
föreligger risk framförallt vid transporter av kemikalier på vägarna, icke minst på Rv 49 som 
leder till Olshammar. Detsamma gäller transporterna av stora mängder massaved samt 
färdigproducerad pappersmassa. En annan risk är om brand skulle uppstå eller en 
kemikalieolycka skulle inträffa i fabriken. Detta skulle i första hand utgöra en fara för 
anställda vid fabriken men skulle även kunna ge viss påverkan på samhället i Olshammar, 
framförallt vid en ogynnsam vindriktning, och leda till att befolkningen skulle få hålla sig 
inomhus.  

Alfapac AB i Åsbro är en stor tillverkare av plastprodukter. Enligt företagets egen bedömning 
är det värsta riskscenariot att brand skulle uppstå i de eldfängda produkter som företaget 
hanterar och tillverkar. Får en brand fäste kan egendomsskadorna bli mycket omfattande. 
Däremot bedöms riskerna för Åsbro samhälle vara begränsade till att befolkningen skulle få 
vistas inomhus.  
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Skyllbergs Bruk har sin tillverkning i Kårberg. Den största risken bedöms vara att en brand i 
fabriksanläggningen skulle utgöra en fara för de anställda och vara besvärande för det 
intilliggande samhället. Samma bedömning gäller för en del andra tillverkningsföretag i 
kommunen.  

Sannolikheten för utsläpp från farliga anläggningar bedöms som medelhög med 
begränsade konsekvenser samt en låg osäkerhetsfaktor. 

 

Transport av farligt gods  
Miljontals ton av farligt gods transporteras varje år på våra vägar och järnvägar i Sverige och 
även med båt och flyg. Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller 
fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. 
Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande 
egenskaper. 

Farligt gods transporteras på väg och järnväg genom kommunen. Det finns ingen heltäckande 
information om vilka kemikalier som transporteras inom kommunen. Farligt gods utgörs till 
största delen av petroleumprodukter. Andra vanliga och betydligt riskablare ämnen kan vara 
svaveldioxid, gasol samt olika syror. Även om olycksfallsfrekvensen när det gäller olyckor 
med farligt gods är relativt låg, kan man inte bortse från att en olycka kan ske med fel 
produkt, på fel ställe och vid fel tidpunkt och som ger svåra konsekvenser för människa 
och/eller miljö. Järnvägen genom Askersunds kommun går nära Mariedamm, Rönneshytta, 
Lerbäck och Åsbro. Där finns olika kommunala anläggningar såsom skolor, förskolor, 
äldreboenden samt vattentäkter och vattenverk. Om en olycka skulle inträffa där kan det få 
allvarliga konsekvenser. Från miljösynpunkt är det givetvis allvarligt om utsläpp rinner ner i 
marken och når grundvattnet eller i vattendrag som mynnar i sjöar.  

Transporterna av farligt gods på vägar är mycket frekvent 
och risken för olyckor relativt stor. Framförallt vid 
transporter av kemikalier till industrier i vår kommun 
eller vid transporter genom vår kommun till eller från 
industrier i annan kommun. Icke minst gäller det 
transporterna av kemikalier på Rv 49 som leder till 
Olshammar och Munksjös pappersmassefabrik. 
Sannolikheten för en olycka med farligt gods bedöms 

som hög med allvarliga konsekvenser samt med en medelhög osäkerhetsfaktor. 

 
Stor trafikolycka (tåg/väg/båt/flyg) 
En stor trafikolycka med många skadade eller döda personer eller en flygolycka är ett 
exempel på en allvarlig händelse som normalt inte får stora konsekvenser för samhällsviktig 
verksamhet. Beroende på olyckans natur, antalet personer som är inblandade och andra 
omständigheter är det händelser som kräver viss beredskap av kommunen.  
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Tågolycka 
Olyckor med godstrafik kan inträffa på järnvägen som går genom Askersunds kommun nära 
Mariedamm, Rönneshytta, Lerbäck och Åsbro. 

Vägolycka 
Trafikolyckor är ofta dramatiska framförallt om det är många inblandade personer, som 
exempelvis bussolyckor som kan ge förödande konsekvenser. En stor trafikolycka med många 
skadade eller döda är ett exempel på en allvarlig händelse som normalt inte får stora 
konsekvenser för samhällsviktig verksamhet. Beroende av olyckans natur, antalet personer 
som är inblandade och andra omständigheter är det händelser som kräver en viss beredskap av 
kommunen. En trafikolycka med en skolbuss, evenemangsbuss eller en buss med personer 
från ett äldreboende skulle få allvarliga konsekvenser för kommunen.  

Riksväg 50 har varit olycksdrabbad. Vägen trafikeras av närmare 10 000 fordon per dygn i 
medeltal och har en stor andel tung trafik. Vägen är nu till stor del ombyggd till mötesfri 
landsväg med 100 km/h-standard vilket på de sträckorna har inneburit en stor förbättring av 
trafiksäkerheten.  

Båtolycka 
Inom Askersunds kommun finns norra Vättern och dess skärgård. Sjön och skärgården 
trafikeras sommartid av ett mycket stort antal fritidsbåtar och även av passagerarbåtar. 

Sjöfartsverket är ansvarig för räddningstjänst på 
Vättern gällande livräddning, eftersökning samt 
sjuktransport. Kustbevakningen är ansvarig för 
miljöräddning. Allvarliga olyckor har tidigare inträffat 
såväl med fritidsbåtar som med passagerarbåtar och 
olyckor kommer sannolikt även att inträffa i framtiden. 
Båtolyckor ställer givetvis specifika krav på 
räddningstjänsten, med anledning av detta har Nerikes 

Brandkår två båtar; en som ligger i vattnet vid Askersunds småbåtshamn samt en mindre båt 
på släpkärra som finns på deltidsstationen. Utöver detta har Nerikes Brandkår en större 
räddningsbåt och en svävare för användning i Vättern. Det finns även frivilliga resurser i form 
av sjöräddningssällskapet som finns i Vadstena/Motala och Karlsborg och där finns både 
båtar och svävare. Skärgården är även frekventerad under vintertid av vinterfiskare och 
långfärdsskridskoåkare. 

Flygolycka 
Flygplan trafikerar luftrummet över Askersunds kommun. Flygplanshaverier förekommer 
världen över. Om ett plan störtar i en tätort kan det självfallet få förödande konsekvenser med 
många döda, bränder, trafikproblem mm. 

Sannolikheten för en stor trafikolycka inom tåg/väg/flyg/båt uppskattas till medelhög 
med allvarliga konsekvenser samt med en medelhög osäkerhetsfaktor. 

 
Allvarlig händelse i publikt område/objekt 
En allvarlig olycka eller en katastrof i samband med ett evenemang kan få stora konsekvenser 
för kommunen. Evenemang kan vara anordnade både utomhus eller inomhus i lokaler som 
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exempelvis Sjöängen eller Hotell Norra Vättern. En av svårigheterna med att samla många 
människor på en begränsad yta är att även en liten 
initial händelse kan leda till en serie av 
omständigheter som snabbt får allvarliga 
konsekvenser. Inga publika evenemang är riskfria 
och olyckor och katastrofer kan ske. Kraven på den 
som arrangerar ett sådant evenemang är därför höga. 
Ur kommunalt perspektiv finns ett ansvar när det 
gäller förberedelser kring och tillståndsgivning för 
olika publika evenemang. Ur ett samhällsperspektiv 

finns riskerna framförallt i att en stor mängd människor kan komma att påverkas vid en sådan 
händelse, vilket kan få effekter på personaltillgång och naturligtvis stora psykosociala 
konsekvenser. Sådana scenarion leder också till en mycket hög belastning på vård, omsorg 
och informationsflöden. Askersund är en turist- och besökskommun. I kommunen finns ett 
flertal campingplatser och småbåtshamnar. Risker i detta sammanhang är bland annat 
gasolbränder eller explosioner där eld också kan spridas mellan exempelvis husvagnar eller 
båtar. I kommunen genomförs också många stora publika evenemang under speciellt 
sommarhalvåret. Exempelvis Tradjazz-festivalen, Car & Bike-meet, antikmarknader och vår- 
och höstmarknaderna. Vid dessa tillfällen är framkomligheten för räddningsfordon mycket 
begränsad. Sannolikheten beräknas vara medelhög med allvarliga konsekvenser samt 
med en hög osäkerhetsfaktor. 

 

Dammbrott  
Dammbrott kan inträffa till följd av bristfälligt underhåll av en damm men det kan också 
inträffa på grund av till exempel elfel, underdimensionering eller genom dominoeffekter om 
dammar uppströms brister. Höga dammar med stora magasin utgör den största risken och 
finns det bebyggelse nedströms kan skadorna och konsekvenserna bli mycket allvarliga. När 
det gäller dammsäkerhet har kraftindustrin ett eget klassificeringssystem som benämns 
”RIDAS”. Systemet utgår från konsekvenserna av ett dammbrott, exempelvis risk för förlust 
av människoliv eller ekonomisk skadegörelse. Det finns fyra konsekvensklasser 1A, 1B, 2 och 
3. Dammar med konsekvensklass 1A innebär att ett dammbrott skulle orsaka den största 
skadan och dammar i klass 3 den lägsta skadan. I kommunen finns flera dammar som kan 
dämpa höga flöden men som samtidigt kan utgöra en risk vid ett dammbrott. De flesta 
dammarna återfinns i Zinkgruvan samt några i Åmmeberg och alla underhålls kontinuerligt. 
Många är låga men det finns en risk för dominoeffekten. Vid dammbrott är det framförallt 
konsekvenser för ekonomi och miljö. T.ex. skulle ett 100-års regn kunna vara orsaken till 
dammbrott och i värsta fall blir det en dominoeffekt och då finns det en risk för människoliv 
och bebyggelse. Tre av de klassificerade dammarna är klassade som 1B. Till skillnad från 
översvämningar är förvarningstiden för dammbrott ofta mycket kort, ibland sker det helt utan 
förvarning och kan få stora konsekvenser för samhällen, vägar, järnvägar, mark och broar 
nedströms. Sannolikheten för dammbrott anses låg och med begränsade konsekvenser 
samt låg osäkerhetsfaktor. 
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Brand i särskilda objekt 
De flesta bränder som inträffar kan hanteras av räddningstjänsten och får mycket begränsad 
påverkan på samhällsviktiga funktioner. Dock kan brand i vissa särskilda objekt få stora 
konsekvenser på samhällsviktiga funktioner och människors möjlighet till vardagsliv. Några 
exempel kan vara brand i samhällsviktiga anläggningar som värmeverk, ställverk, viktiga 
ledningsnät eller uppställningsgarage för bussar. Men även bränder i farliga anläggningar, 
vissa lagerplatser och andra knutpunkter kan få påverkan för människor i form av spridning 
av farlig rök eller att viktiga platser på annat sätt blir otillgängliga. Vi sett exempel på denna 
typ av bränder bland annat i samband med en explosionsartad brand i E.ON:s värmeverk i 
Örebro 2012 då flera av länets kommuner tillfälligt blev utan värmeförsörjning. Även utanför 
länet finns liknande lärdomar, till exempel i samband med branden i Oceanhamnen i 
Halmstad 2012. För en liten kommun som Askersund skulle även en brand på ett äldreboende 
eller kommunens enda högstadieskola också få allvarliga konsekvenser för kommunen. 
Askersunds kommun har flera bostäder för äldre och funktionshindrade. De flesta bostäderna 
är enplansbostäder vilket vid brand, ger möjligheter för kollektiv eller enskild utrymning. 
Dock kan dessa människor ha en nedsatt kapacitet för att kunna ta ansvar för sin egen 
utrymning och ofta är också personaltätheten låg på natten. När det gäller skolor och förskolor 
finns det brandrisker men de är mer medvetna samt att barn och ungdomar har förmågan att 
snabbare kunna utrymma lokalerna. 

En del av centrala Askersund består av sammanbyggda trähus. En brand där skulle också få 
allvarliga konsekvenser. Det finns många gamla K-märkta trähus som sannolikt inte uppfyller 
moderna sektioneringskrav. Det finns alltså en risk för att branden sprider sig till flera 
byggnader och en kraftig rökutveckling. 

Brand i kulturbyggnader kan innebära att oersättliga värden går till spillo. Det finns fina 
kulturmiljöer i Askersund t.ex. kyrkor av trä som är oersättliga. Brand i kommunens stora 
industriföretag kan ge kraftig rökutveckling som bidrar till att människor uppmanas att hålla 
sig inomhus samt miljökonsekvenser. Sannolikheten för brand i särskilda objekt bedöms 
till hög med allvarliga konsekvenser samt med en låg osäkerhetsfaktor. 

 

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem  
Fungerande teknisk infrastruktur och försörjningssystem är viktiga inte bara för 
samhällsviktig verksamhet och samhällets krisberedskap men också för den enskilde 
individen. För att samhället ska kunna fungera behövs tillgång till el, vatten, värme och 
telekommunikationer.  

MSB har tagit fram förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av 
dricksvatten, livsmedel och värme. Resultatmålen handlar bland annat om miniminivåer för 
tillgång till dricksvatten, planering för att upprätthålla livsmedelsförsörjningen och tillgång till 
uppvärmda utrymmen vid störningar i värmeförsörjningen. 
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Störningar i dricksvattenförsörjningen  
För människors överlevnad behöver vi tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar 
kvalitet. I Sverige använder vi dagligen ungefär 70 liter vatten per person för dryck, till 
matlagning och personlig hygien. För disk, tvätt och städning med mera används ytterligare 
cirka 130 liter vatten per person och dygn. I ett krisläge tillhör dricksvatten ett av de 
nödvändigaste behoven för en del samhällsviktiga verksamheterna samt den enskilda 
individen och befolkningen som helhet. Vi har hög kvalitet på vårt dricksvatten men vi är 
sårbara för att farliga ämnen kan ta sig in i systemet. Cirka 3 000 abonnemang, knappt 8000 
personer, är anslutna till den kommunala vattenförsörjningen. Det kommunala vattennätet 
försörjer alla tätorter i kommunen utom Stora Forsa och Nydalen. På ren landsbygd har 
hushållen som regel egna brunnar eller brunnar i någon form av samfällighet. 
Klimatförändringarnas konsekvenser för dricksvattenförsörjningen kan enligt klimat- och 
sårbarhetsutredningen bli avsevärda. Kvaliteten på råvattnet i vattentäkter kan påverkas 
negativt av stigande temperaturer, större variationer i nederbörd och flöden. Även risken för 
skador på vattenledningar och föroreningar av dricksvattnet ökar på grund av ökad risk för 
översvämningar, ras och skred. Eftersom Askersund i stor utsträckning är en 
landsbygdskommun finns det också ett stort antal enskilda vattentäkter vilket särskilt måste 
beaktas vid planläggning utanför tätorterna. Askersunds kommun har även reservvattentäkter 
till sina huvudvattentäkter. Fast reservkraft alternativt tillgång till mobila kraftverk finns för 
vattenverken. Dock finns det ingen reservkraft till tryckstegringsstationerna vilket innebär att 
vissa områden inte kommer få vatten vid ett strömavbrott. Däremot finns det förmåga och 
resurser att köra ut vattentankar till drabbade. 

Brand och sabotage kan skada vattendistributionen för kortare eller längre tid. En skogsbrand 
kan ge konsekvenser som att råvattnet blir brandförorenat. 

Den stora föroreningsrisken för vattentäkterna är främst en olycka där fordon som 
transporterar farligt gods är inblandad och exempelvis petroleumprodukter rinner ut i 
vattentäkten. Andra föroreningsrisker är skogsbruk, utsläpp av avfallsprodukter, industriell 
verksamhet och utsläpp av avloppsvatten. Med tanke på att flertalet av de kommunala 
täkterna ligger på betryggande avstånd från järnvägen och större vägar kan risken för inflöde 
av kemikalier eller dylikt vid en olycka med farligt gods kan betraktas som tämligen liten. Det 
bör dock nämnas att järnvägen passerar områden där kommunen har grundvattentäkter. 
Riksvägarna 49 och 50 går på vissa ställen helt nära Vättern där kommunen har sin största 
vattentäkt.  

VA-verksamheten är utrustad för manuell drift och kan på så sätt klara av ett IT-avbrott. För 
att minska risken för störningar inom dricksvattenförsörjningen och avlopp finns det 
vattenförsörjningsplan, inbrottslarm på vattenverk, förnyelseplan för ledningsnät, 
läcksökningsplan och avtal med dykfirma. Kommunala avloppsverk finns i Hammar, 
Askersund, Åsbro, Mariedamm och Olshammar. Inläckage av förorening, processfel, 
strömavbrott och översvämning är exempel på riskkällor som kan ge utsläpp av avloppsvatten 
så att sjöar och vattendrag förorenas. Största störningsrisken i vattentillförseln är vid ett brott 

Page 34 of 53



35

på huvudvattenledningar. Vid ett sådant avbrott kan abonnenter, industrier och samhällsviktig 
verksamhet bli helt eller delvis utan vatten. 

Utan dricksvatten kan samhällsviktig verksamhet såsom äldreboenden, skolor och förskolor 
samt tillagningskök endast fungera under en begränsad tid. Vattentankar bidrar till ytterligare 
några timmar men om störningen pågår längre än ett dygn kommer verksamheten bli tvungen 
att stängas eller flyttas eftersom det blir svårt att upprätthålla hygienkraven. I en 
förmågebedömning gällande dricksvatten som genomfördes 2014 är kommunens förmåga att 
stå emot störningar i huvudsak god men har vissa brister. Sannolikheten för störningar 
inom dricksvatten bedöms som hög med mycket allvarliga konsekvenser samt med en 
låg osäkerhetsfaktor. 

 

Störningar i livsmedelsförsörjningen  
Livsmedelsförsörjningens system är komplext och livsmedelsflödet innehåller ofta många 
olika steg från råvara till färdig mat hos konsumenten. Livsmedelsförsörjningen består av 
flera verksamheter som livsmedelsproduktion, lager, dagligvaruhandel, restauranger och 
storkök. Beroendet av fungerande tele- och datakommunikationer har successivt ökat i och 
med den tekniska utvecklingen inom livsmedelssektorn. Livsmedelsförsörjningen är starkt 
beroende av transporter i alla verksamheter. Konceptet ”Just In Time” används inom 
livsmedelsförsörjningen och innebär att lagerhållningen är liten och sker till stor del på 
vägarna. Transporter behövs för att förflytta produkter i livsmedelskedjan och elförsörjningen 
är viktig för att hålla igång de flesta verksamheter. Brister i livsmedelsförsörjningen antas 
framförallt få konsekvenser för äldre, funktionshindrade och sjuka, och ökar i första hand 
belastningen på akutvård och äldreomsorg. Utan livsmedelsleveranser kan inte storköken 
bedriva sin verksamhet och utan matleveranser kan inte heller förskolor, skolor eller 
äldreboenden bedriva sin verksamhet.  

Vid ett långvarigt elavbrott kan livsmedelsförsörjningen bli ett stort problem. För att klara de 
stora livsmedelsaffärernas hela verksamhet krävs mycket stora reservkraftverk och 
förberedande ombyggnationer. Vid elbortfall blir maten i butikernas kylar och frysar i en 
matbutik otjänlig efter cirka tio timmar. Därefter kan frukt och grönt (vissa produkter) 
distribueras i ytterligare några dagar. Kolonialvaror (torrvaror och konserver) kan distribueras 
ytterligare en tid. Kassorna och kassasystemen i de större butikerna har i regel batteribackup 
upp till tio timmar. Därefter får andra manuella betalningssystem användas. Den viktigaste 
förutsättningen för att det ska vara möjligt att hålla igång livsmedelsförsörjningen under en 
kris är att det finns en genomtänkt beredskapsplanering för en sådan kris och att nödvändiga 
förberedelser har genomförts av alla berörda aktörer, både privata och offentliga. I dagsläget 
finns ingen beredskap för detta. Inom den privata livsmedelshandeln finns dock ett samarbete 
mellan butiker i butikskedjorna som fungerar redan idag. Vid en kris kan mat transporteras 
från butiker eller grossister/lager i icke drabbat område till butiker i drabbat område. 
Kommunerna i länet gör gemensam matupphandling av livsmedel till offentliga inrättningar 
som skola och äldreomsorg. Kostcheferna i kommunerna ingår i ett aktivt nätverk och även 
här finns möjligheter att styra om leveranser ifall någon eller några kommuner drabbas av en 
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kris. Sannolikheten för störningar i livsmedelsförsörjningen uppskattas till låg och 
konsekvenserna bedöms bli betydande samt med en medelhög osäkerhetsfaktor. 

 

Störningar i finansiella system  
Allmänhet och företag kan i huvudsak betala på fyra sätt: med betalkort, internetbank, 
kontanter, eller via girering (bankgiro och plusgiro). Betalningstjänster kopplade till 
bankkonton och mobiltelefoner som möjliggör betalning direkt mellan privatpersoner bli allt 
vanligare. Tillgången till kontanter är mycket begränsad. De betalningssätt som används 
är beroende av el.  

Vid störningar i de finansiella systemen uppstår snabbt problem för privatpersoner, 
kommunen och näringslivet. En störning i de finansiella systemen skulle också leda till 
social oro i samhället.  

Många kan bedriva sin verksamhet som vanligt om störningen är kortvarig, vissa funktioner 
som drivmedelsförsäljning och livsmedelsförsäljning kan dock ganska snabbt få problem, 
vilket i sin tur ganska snabbt kan få effekt på andra verksamheter som är beroende av tillgång 
på drivmedel och livsmedel för att fungera. Samtidigt finns en speciell sårbarhet i de 
finansiella systemen eftersom de i sin tur är väldigt beroende av elförsörjning och datatrafik. 
Sannolikheten för störningar i de finansiella systemen är medelhög och konsekvenserna 
betydande samt med en hög osäkerhetsfaktor.  

 
Störningar i elförsörjningen  
Vårt samhälle är uppbyggt runt förutsättningen att ha tillgång till el och är således mycket 
elberoende. Elförsörjningen innefattar produktion, distribution och slutanvändning av el som i 
sin tur består av tre systemnivåer med stamnät, regionnät och lokala nät. Även om det svenska 
elsystemet är driftsäkert är det ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt 
väder. Lokalnäten utsätts ofta för avbrott i samband med väderrelaterade händelser medan 
region- och stamnäten inte är lika känsliga, särskilt inte stamnäten. Ungefär 40 procent av 
avbrotten i elförsörjningen beror på väderrelaterade problem. En stor andel av elnätet är 
ombyggt och förnyat på senare tid. Även om många elledningar är nedgrävda och därmed 
skapat större robusthet i näten mot väderrelaterade problem ökar risken för avgrävda kablar 
istället.  

I dagens elberoende samhälle är vi sårbara utan el och ett elbortfall får mycket allvarliga 
konsekvenser även för den enskilda människan. Hur allvarliga konsekvenserna blir är bland 
annat beroende av hur långvarig störningen är, hur stort område som berörs, årstid och 
väderlek. Konsekvenserna av ett omfattande elavbrott beror också på vilken reservkraft med 
tillgång till bränsle och andra reservåtgärder som kan användas. Askersunds kommuns rådhus 
har försetts med ett stationärt reservkraftverk med kapacitet till fyra dygns drift med det 
bränsle som finns på plats. Reservkraften installerades för att bland annat säkra de centrala 
datasystemen och krisledningsfunktionerna. Stationär reservkraft finns även för två vattenverk 
samt reservvattenverket. Det finns även ett flertal mobila reservkraftverk att tillgå och några 
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verksamheter är förberedda för inkoppling, vilket kan göras av kommunens fastighetsskötare. 
Elnätet i Sverige bedöms som relativt robust. Avbrott på längre än 24 timmar är ovanliga och 
drabbar i första hand enskilda slutanvändare i glesbygdsområden, medan tätorterna ofta klarar 
sig bättre. Från och med 2011 får ett elavbrott i Sverige inte vara längre än 24 timmar 
(regeringsbeslut). Nätägare måste dessutom betala abonnenter om elen är borta mer än 12 
timmar. Dessa krav har påskyndat nätägarnas säkerhetsarbeten. Under senare år har också en 
diskussion om nationell elbrist och behovet att begränsa förbrukningen genom medvetna 
nedstängningar av vissa områden aktualiserats, bland annat genom projektet Styrel. Styrel kan 
sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera 
samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med 
styrelsplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver 
tillgripas vid en eleffektbrist. Sannolikheten för störningar i elförsörjningen bedöms som 
hög med mycket allvarliga konsekvenser samt låg osäkerhetsfaktor. 

 
 
Störningar i elektroniska kommunikationer  
Den kommunikation som sker mellan fasta och mobila telefoner och datatrafik brukar 
omfattas av begreppet elektronisk kommunikation eller informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). De elektroniska kommunikationerna är idag en förutsättning 
för all vår telefontrafik, e-post samt internettrafik. Det svenska samhället blir allt mer 
beroende av elektronisk kommunikation. Många samhällsfunktioner är beroende av att kunna 
utbyta information, mellan individer, organisationer och tekniska system. Om 
kommunikationerna slås ut kan det få allvarliga konsekvenser för samhället. Elavbrott, 
stormar och andra väderfenomen är allvarliga hot som kan leda till avbrott. 
Telekommunikationerna är ett systemområde med många beroenden som är relevanta i 
krissituationer som möjligheten att nå SOS Alarm, polis och räddningstjänst. Även 
elproduktionen och distributionen styrs av telekommunikation. Den tilltagande användningen 
av IPTV och webbmedier leder också till ett växande beroende av fungerande elektroniska 
kommunikationer hos hushållen. Luftledningar och master kan vid ett förändrat klimat 
komma att påverkas då risken för stormfällning ökar. Trots att telekommunikationen nu går 
mot radiolösningar och nedgrävda ledningar återstår fortfarande luftledningar i många delar 
av landet, vilket innebär en fortsatt sårbarhet inom den närmaste tiden. För kommunens 
elektroniska kommunikation är även en brand i serverrum och annan kritisk utrustning 
händelser som kan få stora konsekvenser. All datorstödd produktion upphör och driftstoppet 
drabbar kommunens alla verksamheter men kanske särskilt de centrala ledningsfunktionerna, 
äldreomsorgen och den kommunala sjukvården.  

Serverrummet i kommunens rådhus har utökad säkerhet och brandskydd anpassad för att ta 
hand om bränder som startar i serverrummet. Om branden startar utanför serverrummet 
föreligger fortfarande risk för brand.  

Backup av filer sker i Askersund och överföring av material sker regelbundet. 
Askersunds kommun har en kraftig brandväggsfunktion som delas med Hallsberg och 
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Laxå. Säkerheten i nätet bedöms som god. Kommunhuset har också reservkraft som 
testas regelbundet. Kommunens växel kan skötas från Hallsberg, Laxå eller Lekeberg. 

Allvarliga störningar i kommunikationsinfrastrukturen kan få oanade konsekvenser för både 
verksamheter och individer om avbrotten är långvariga. En störning i dessa kommunikationer 
skulle få effekt på samtliga samhällsviktiga verksamheter; betalningssystem, livsmedel, media 
och transporter, men även vattenförsörjning och liknande. Elektronisk kommunikation kan 
störas ut både av rena driftfel men också av medvetna angrepp. IKT är också en stödfunktion 
för Askersunds kommuns centrala krisledning och störningar skulle innebära sämre 
förutsättningar för krisledningsfunktionerna att verka i. Utan sådana förbindelser påverkas 
samhället ganska snabbt och möjligheten att skapa sig en bild av en situation och 
kommunicera ut lösningar vid en kris försämras kraftigt. Hemtjänsten och trygghetslarm 
drabbas även hårt vid störningar i teletrafiken. 

Sabotage kan genomföras av grupper mot samhället och vad det står för. Syftet kan vara att 
förstöra eller att hota. Sabotage kan också genomföras av enstöringar/rättshaverister som 
känner sig orättvist behandlade och därför känner agg mot samhället. Det kan handla om 
väl genomtänkta och planerade sabotage eller misstag som leder till sabotage. Genom att ta 
sig in i kommunens nätverk kan en utomstående komma åt sekretessbelagd information 
eller komma över pengar. 

Sannolikheten för störningar i elektroniska kommunikationer bedöms som hög med 
allvarliga konsekvenser samt med medelhög osäkerhetsfaktor. 

 

Störningar i värmeförsörjningen  
Uppvärmningens betydelse är inte bara en komfortfråga utan även viktig för vår hälsa och för 
vatten, avlopp och byggnader. I Sverige anser vi att en behaglig temperatur inomhus är 18-23 
grader. Nästan alla uppvärmningsformer är beroende av en fungerande elförsörjning, 
framförallt fjärrvärmen. När uppvärmningen av hus och lokaler slutar fungera, behöver det 
inte vara ovanligt kallt för att samhället snabbt ska hamna i en krissituation. Fjärrvärmen är 
den övervägande formen för att värmeförsörja befolkningen. Fjärrvärmesystemen är starkt 
beroende av transporter för en ständig tillgång till bränsle eftersom det är svårt att lagra så 
stora volymer som krävs. Detta är särskilt kritiskt för de anläggningar som drivs med bio- och 
avfallsbränslen med tanke på att det rör sig om stora volymer som ska fraktas.  Vattenfall 
svarar för produktion och distribution av fjärrvärme i Askersund. Anläggningarna är beroende 
av inhemskt biobränsle, som levereras från närområdet, samt av eldningsolja. Det finns inget 
eget reservkraftverk på någon av produktionsanläggningarna. Dock sker matning till 
Värmeverket från två separata håll vilket gör att en störning på en av dessa inte ska påverka 
verksamheten. Batteribackup (UPS) finns för att kunna försörja styrenheten vid strömavbrott. 
Skalskyddet förstärktes för några år med övervakning över hela det inhägnade området.  

Ett bortfall i värmetillförseln, exempelvis i samband med ett svårt oväder under årets alla 
månader, skulle få stora konsekvenser för de anslutna fastigheterna. Enligt MSB:s föreslagna 
resultatmål ska det finnas en planering av sådan omfattning att varje individ vid en allvarlig 
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störning i värmeförsörjningen ska kunna få tillgång till ett uppvärmt utrymme inom en sådan 
tid att det inte uppstår hälsorisker. I Askersund finns det lokaler som kan hållas varma vid en 
sådan störning. Sannolikheten för störningar i värmeförsörjningen uppskattas som 
medelhög med allvarliga konsekvenser samt med låg osäkerhetsfaktor. 

 

Störningar i drivmedelsförsörjningen  
Dagens samhälle är i mycket hög utsträckning beroende av fungerande elförsörjning men 
även av fungerande bränsleförsörjning i form av drivmedel för fordon samt bränsle för 
uppvärmning av fastigheter och som energikälla i industriprocesser. Det är resor till och från 
jobbet, för distribution av varor och tjänster och för att överhuvudtaget hålla igång samhället.  
Pendlande arbetskraft, till och från kommunen, är grunden för att kommunen och näringslivet 
ska fungera. Drivmedel behövs för att driva både fordon och reservkraftverk i samband vid en 
krissituation. Förutom transportsektorn är polis, räddningstjänst, bevakning, avfallshantering, 
akutsjukvård och hemtjänsten beroende av drivmedel till sina fordon. Många samhällsviktiga 
verksamheter är försedda med reservkraftverk och vid ett elavbrott behöver dessa drivas med 
huvudsakligen dieselolja men också bensin. Kommunen har bara diesel för några dagars drift 
av reservkraften för att få den samhällsviktiga verksamheten att fungera och inga lager av 
bränsle utöver detta. Fordon inom äldreomsorgen skulle kunna drivas bara något eller några 
dygn och konsekvenserna är beroende av hur mycket drivmedel verksamheten hade i lager när 
avbrottet uppstod. Vatten-, avlopp och fjärrvärmesystemen skulle drabbas vid en 
drivmedelsbrist via de indirekta transportberoendena. Vid en drivmedelsbrist skulle 
avfallshanteringen drabbas hårt. Hemtjänsten, matleveranser och skolskjutsar skulle också 
utebli på sikt. Erfarenheter visar att det är oerhört viktigt att drivmedelsstationer säkerställer 
att de kan leverera drivmedel ur sina tankar även vid ett elavbrott. Stora störningar i tillförsel 
av drivmedel eller omfattande drivmedelsbrist skulle alltså kunna få stora konsekvenser, 
särskilt om de sammanfaller med ett behov av att driva reservkraft. Sannolikheten för en 
drivmedelsbrist är låg men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga samt med en låg 
osäkerhetsfaktor.  

 
Störningar i transporter  
Störningar i transportsystemet kan orsakas av väderhändelser som stora nederbördsmängder, 
ras och skred, stormfällda träd och isbark, men även av omfattande trafikolyckor eller 
drivmedelsbrist och pandemier. Klimatförändringarnas konsekvenser för vägnätet, kommer 
enligt klimat- och sårbarhetsutredningen, att bli betydande. Höga flöden, översvämningar och 
skyfall innebär ökad risk för översvämningar av vägar, tunnlar och broar och vägbankar 
riskerar att spolas bort. Askersunds kommun är ett område som är beroende av framförallt 
vägtransporter och är även ett område genom vilket många transporter till andra områden går. 
Dagens samhälle, inklusive de kommunala verksamheterna, behöver dagliga transporter av 
exempelvis livsmedel och andra viktiga råvaror. Många verksamheter, till exempel 
fjärrvärme, livsmedelsförsörjning, akutsjukvård, äldreomsorg, läkemedelsdistribution och 
tidningar, är mycket beroende av transporter för sin verksamhet. Personers rörelsefrihet 
påverkas av störningar i transportsystemet och kan leda till att anställda i offentlig och privat 
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sektor inte kan ta sig till eller från jobbet. Att transportinfrastrukturen fungerar är också en 
förutsättning för till exempel polis, räddningstjänst, akutsjukvård, äldreomsorg, 
bevakningsföretag, massmedia samt reparatörer inom elförsörjning, elektroniska 
kommunikationer och fjärrvärme. En störning i transportsektorn skulle med andra ord få 
omfattande konsekvenser för många samhällsviktiga verksamheter, framförallt om det pågår 
under en längre tid. Sannolikheten för störningar i transportsektor uppskattas till 
medelhög samt med betydande konsekvenser och med medelhög osäkerhetsfaktor. 

 

 
Antagonistiska hot och social oro  
För att få en helhetsbild över de risker som finns i kommunen är det viktigt att även ta hänsyn 
till de sociala riskfaktorerna och de som anknyter till regeringens övergripande mål för vår 
säkerhet vad gäller grundläggande värden som att värna vår förmåga att upprätthålla 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Även risker som misstro mot 
politiska institutioner, sociala risker och antagonistiska hot behöver identifieras. Vid stora 
händelser där allmänheten känner sig otrygga kan stor oro sprida sig i samhället och påverka 
människors handlingsmönster. Det kan handla om allt från influensapandemi till 
förtroendekriser. Sociala risker är benämningen på risker som kan orsaka instabilitet i 
samhället. Ökat utanförskap och segregering i samhället är exempel på sociala risker som har 
sitt ursprung i bristande sociala och socioekonomiska förhållanden. Även ökad 
främlingsfientlighet och minskad social sammanhållning är risker som kan leda till social oro 
och som kan leda till allvarliga konsekvenser. Trots ett ökat ekonomiskt välstånd finns en 
trend mot ökade skillnader mellan grupper i samhället. Även om det idag finns en stor 
medvetenhet om behovet av ökad jämställdhet och integration, finns mycket kvar att göra. 
Samtidigt som männen halkar allt längre efter kvinnorna när det gäller utbildningsnivå, finns 
det fortfarande betydande löneklyftor mellan kvinnor och män. Människor med utländsk 
bakgrund har generellt också en svagare anknytning till arbetsmarknaden jämfört med infödda 
svenskar.  

 
Social oro 
Social oro i form av turbulenta situationer med upplopp, ordningsstörningar, anlagda bränder 
och provokation av polis och räddningstjänst orsakade av olika ungdomsgrupper, har under 
senare år inträffat runtom i Sverige. Problemet, som är väletablerat även utanför Sverige, är 
ett samhällsfenomen som verkar öka i viss mån. Upplopp kopplade till bostadsområden ställer 
höga krav på ansvariga myndigheter och erfarenheter visar att vissa strategier kraftigt kan 
trappa upp våldet istället för tvärtom. Denna typ av fenomen är mycket allvarliga och stör 
redan samhällsviktiga verksamheter som till exempel räddningstjänst och akutsjukvård, som 
kan behöva invänta poliseskort för att kunna göra en insats, vilket skapar fördröjningar.  

I Askersunds kommun har man analyserat två scenarier lite djupare. Den enda handlade om 
utanförskap som skapar ett ostabilt samhälle med mycket klotter, stölder, anlagda bränder och 
drogmissbruk. Det andra scenariot handlade om politisk oro där situationen leder 
manifestationer och hot mot både politiker och tjänstemän vilket skapar rädsla och oro i hela 
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kommunen. Sannolikheten för att någon av dessa händelser skulle kunna inträffa 
bedömds som hög, konsekvenserna uppskattas som allvarliga samt med en hög 
osäkerhetsfaktor. 

Vansinnesdåd och pågående dödligt våld 
Inom flera av kommunens verksamheter är våld och hot om våld tyvärr ofta förekommande. 
Det kan rikta sig mot personal eller förekomma mellan individer. Det är viktigt att 
våldsutsatta arbetsplatser arbetar systematiskt och löpande med denna typ av problem. Hot 
eller våld på arbetsplatsen medför att personal/politiker upplever arbetsplatsen som otrygg. 
Attentat mot verksamheten, med personskador eller dödsfall bland personal eller brukare som 
följd kan inträffa. Under senare år har även flera dåd som kommit att samlas under begreppet 
vansinnesdåd inträffat i Sverige. Begreppet beskriver ofta en personlig våldsakt utan 
uppenbara avsikter.  

Vi bör ta risken för att det ska uppstå problem med pågående dödligt våld i skolmiljö på 
allvar. Pågående dödligt våld i skolan är ett samlingsbegrepp där så kallade ”skolskjutningar” 
är den allvarligaste formen. Att hantera en situation med pågående dödligt våld när den väl 
inträffar, är också något som ställer mycket komplicerade krav på både skola, polis och 
räddningstjänst. 

Skolskjutningar är mycket är mycket svåra att upptäcka i förväg, trots att gärningsmännen vid 
tidigare händelser ofta i förväg signalerat till sin omgivning att de planerar att begå en 
våldshandling. Upptäckt ställer stora krav på samordning och strategier inom skolan och 
mellan skola, socialtjänst och andra aktörer. Under 2018 inträffade en incident som innebar att 
kommunen fick indikationer på risk för våldshandlingar inom skolverksamheten. 
Erfarenheterna visar på ett behov av snabba korrekta riskbedömningar, bra kommunikation 
med elever, personal och allmänhet samt beredskap i verksamheten att vidta väl avvägda 
åtgärder för att undanröja eventuella hot.  

Det går inte att utesluta att ett vansinnesdåd skulle kunna inträffa i Askersunds kommun. Det 
skulle ställa stora krav på kommunens krishanteringsförmåga och förmåga till psykosocialt 
omhändertagande. Sannolikheten för någon slags vansinnesdåd eller pågående dödligt 
våld skulle inträffa i Askersund bedöms som medelhög med allvarliga konsekvenser och 
med hög osäkerhetsfaktor. 

 
Terrorism och våldsbejakande extremism 
Terrorismen har förändrats i och med globaliseringen. Den internationella terrorismen har 
berört Sverige i mindre grad än i andra länder, även om terrorhotet mot Europa har ökat de 
senaste åren. I Sverige är det Säkerhetspolisen som ansvarar för terrorism-bekämpningen. Den 
grova organiserade brottsligheten har en stor påverkan på samhället i form av allvarliga 
effekter på fysisk och psykisk hälsa, genom mord, misshandel, hot, trakasserier och social 
påverkan. Det kan generera social otrygghet i kommunen och samhället där samhällets 
värderingar påverkas, minskat förtroende för myndigheter och samhället, samt krav på ökade 
insatser från samhället. Sannolikheten för terrorism och våldsbejakande extremism 
bedöms som låg men med mycket allvarliga konsekvenser och en hög osäkerhetsfaktor. 
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Subversiv verksamhet 
Omstörtande subversiv verksamhet som syftar till att förändra eller störta hela eller del av 
samhällsordningen. Gränsen mellan handlingar som faller inom ramen för terrorism och 
subversiv verksamhet kan ibland vara lite oklar. Men i grunden syftar subversiv verksamhet 
på aktioner som underminerar den rådande samhällsordningen utan att som terrorism ha sitt 
ursprung i ideologisk övertygelse. Några exempel på subversiv verksamhet kan vara 
organiserad brottslighet, svarthandel och korruption. Sannolikheten för subversiv 
verksamhet bedöms som låg med betydande konsekvenser och en hög osäkerhetsfaktor. 

 
Sjukdomar  
Eftersom alla samhällsviktiga funktioner är beroende av bemanning, d.v.s. ingen av dem är 
helt automatiserad, så är det mesta i samhället sårbart vid omfattande sjukdomsutbredning. Ju 
personaltätare en verksamhet är, desto mer sårbar är den naturligtvis. Vissa verksamheter 
brukar dessutom anses som dubbelt sårbara, bland annat vården, eftersom deras 
arbetsbelastning ökar om människor blir sjuka, samtidigt som deras förmåga att prestera 
sjunker om deras egen personal hör till dem som blir sjuka. Sjukdomen i sig behöver inte vara 
särskilt allvarlig för den drabbade, men kan ändå medföra stora konsekvenser för 
samhällsviktiga funktioner om den drabbar många samtidigt. Till detta kommer en oro för 
resistenta bakterier och förändrade förutsättningar för behandling. 

Det har länge funnits en oro för att de förändringar i resvanor och livsmedelsproduktion/-
transport som skedde under framförallt senare delen av 1900-talet gjort att möjligheten för 
denna typ av sjukdom att sprida sig ökat. Klimatförändringarna och ett omfattande resande 
innebär en ökad risk för smittspridning av sjukdomar, även sådana som tidigare inte 
förekommit i någon särskild utsträckning i Sverige. Detta tillsammans med förändringar i 
djurhållning, jordbruk och livsmedelsteknologi, innebär att sjukdomspanoramat i Sverige 
sannolikt kommer förändras i framtiden. Ett förändrat klimat kommer att ställa högre krav på 
samhällets samlade förmåga att förhindra och hantera störningar. Infektionssjukdomar kan 
öka, då risken för ras och skred kan frilägga kemisk-toxiska deponier och sprida smittämnen 
som förorenar vattentäkter och badvatten. Ett varmare klimat med ökad nederbörd kan 
resultera i flera utbrott av vattenrelaterade sjukdomar. 

 

Pandemi/Epidemi 
En pandemi är en världsomfattande smittsam sjukdom som sprider sig genom 
befolkningsgrupper över ett stort område, till exempel en kontinent, eller i hela världen. En 
epidemi är en smittsam sjukdom med stor spridning i ett mer begränsat geografiskt område, 
t.ex. på en enskild ort, i ett enskilt område, i flera områden eller i en eller flera nationer. 
Historiskt kan man se att mänskligheten drabbats av omfattande influensapandemier sedan 
1500-talet. Influensapandemierna följer inga förutsägbara tidsintervall men drabbar oss i 
genomsnitt 1–2 gånger per hundra år. De senaste 100 åren har vi dock sett fyra sådana 
influensapandemier, Spanska sjukan 1918–1919, Asiaten 1957–1958, Hongkonginfluensan 
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1968–1970 och Svininfluensan 2009–2010. I juli 2013 dödades ett 30-tal personer i Kina av 
en ny fågelinfluensa, H7N9. Viruset som under våren brutit ut på fågelmarknader framför allt 
i södra Kina, kan i framtiden börja smitta mellan människor och utvecklas till en svår 
pandemi som kan sprida sig världen över om viruset bryter ut. Smittan är isolerad i Kina än så 
länge. Pandemihotet kvarstår och Smittskyddet i Örebro följer läget i världen via WHO och 
Smittskyddsinstitutet.  

En pandemi/epidemi kan få stor påverkan på samhället som helhet då ett stort antal människor 
kan insjukna. Hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen kan utsättas för stor 
belastning under en längre tid. Ett stort antal arbetsplatser kan drabbas av personalbortfall, 
vilket kan ge problem i många verksamheter och att stora delar av landet kan drabbas 
samtidigt, liksom stora delar av vår omvärld. Om nyckelpersoner som arbetar inom 
samhällsviktig verksamhet blir smittade kan det påverka verksamheten och samhället 
negativt. Det kan även bli brist på medicin och utrustning.   

Askersunds kommuns sårbarhet inför en epidemi eller pandemi beror på hur många personer 
som klara sig, hur många som insjuknat, vilka verksamheter som blir hårdast drabbade och 
om det är nyckelpersoner. Det är främst frånvaro av nyckelpersoner med specialistkompetens 
som kan innebära problem och resultera i allvarliga konsekvenser för vissa verksamheter i 
kommunen. Hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg utsätts för mycket stor belastning 
under en längre tid, samtidigt som personalen utsätts för smitta. Pandemin kan pågå under 
flera månader samt återkomma i en eller flera vågor. Om många blir allvarligt sjuka kan stor 
oro sprida sig i samhället och påverka människors handlingsmönster. Svårigheter att 
upprätthålla verksamheter, minskad handel och minskat resande med mera kommer att 
påverka ekonomin. Osäkerheterna och risken för överraskningar är i detta sammanhang stora, 
vilket ställer stora krav på flexibilitet och beredskap men också på information till 
medborgare och medvetna förebyggande strategier. Sannolikheten för en pandemi bedöms 
som hög i kommunen samt med allvarliga konsekvenser. Osäkerhetsfaktorn bedöms 
som låg. 

 
Epizooti och zoonos  
I ett förändrat klimat och med människor som reser allt mer finns en ökad risk för sjukdomar 
orsakade av bakterier, virus och parasiter. Allt fler transporterar och importerar sällskapsdjur 
som kan medföra sjukdomar som smittar mellan människor och djur och som ännu inte är 
etablerade i Sverige. Enligt Epizootilag (1999:657) har jordbruksverket det övergripande 
ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar. Vissa beslut i denna 
hantering kan delegeras till länsstyrelserna. Länsstyrelsen ansvarar för det förebyggande 
smittskyddet när det gäller djur i länet och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga 
smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren 
och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). 
Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på 
människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies). På senare år 
har mjältbrand förekommit i Örebro län och är en bakteriell infektion som kan smitta från djur 
till människa via nära kontakt med döda eller döende djur som bär på sjukdomen. Mjältbrand 
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är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Det innebär att djurägare och 
veterinärer måste rapportera misstanke om mjältbrand i en djurbesättning. En epizooti kan 
innebära att hela djurbesättningar måste tas ur produktion och få stora konsekvenser för 
jordbruket och livsmedelsproduktion. Sannolikheten för en epizooti och zoonos är låg och 
konsekvenserna begränsade samt en låg osäkerhetsfaktor.   

 

Klimatförändringar 
Klimatförändringarna kan komma att förstärka de hot och risker som vi står inför idag då det 
medför en ökad frekvens och risk för extrema väderhändelser och naturolyckor. 
Klimatförändringarna kan också öka risken för störningar i länets samhällsviktiga 
verksamheter. För Örebro län förväntas klimatförändringen att leda till ökad nederbörd och 
vattenflöden med ökad översvämningsrisk och ökad risk för ras och skred som konsekvens 
enligt SMHI.. Dricksvattenförsörjningen kommer att försvåras när det blir brunare vatten på 
grund av varmare klimat och större risk för föroreningar av vattentäkter på grund av 
översvämningar. Perioder med hög temperatur kommer att bli vanligare och leda till en ökad 
dödlighet för utsatta grupper som sjuka och äldre. En förskjutning mot norr, av sydliga 
ekosystem och arter kommer att ske. Jordbruket och skogsbruket kommer att gynnas genom 
längre växtsäsong och högre tillväxt, men kan missgynnas om nya skadeinsekter och 
växtsjukdomar dyker upp. 
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Inträffade händelser 
 
I Askersund har det inträffat en händelse där krisorganisationen har blivit inkopplad. Det har 
också skett andra händelser som känns betydelsefulla ur ett krisperspektiv som också 
redovisas nedan.  
 
Den 18 december 2011 brand i äldreboende – Det inträffade en lägenhetsbrand i Lindens 
äldreboende, centralt i Askersund. Den fullt utvecklade lägenhetsbranden resulterade i att en 
person omkom. Utöver detta fick en person föras till sjukhus för lättare rökskador och fem 
personer fick nödutrymmas med brandkårens hävare på grund av den kraftiga 
rökutvecklingen. Kommunens POSOM-grupp och brandkåren anordnade avlastande samtal 
för personalen.   

Den 12 oktober 2014 oljeutsläpp – Det inträffade ett omfattande oljeutsläpp i Lundbybäcken. 
I två veckor jobbade miljöförvaltningen intensivt tillsammans med räddningstjänsten och VA-
personal med att sanera oljan. Orsaken till utsläppet är inte helt klarlagd. Händelsen är 
åtalsanmäld, men inget beslut har kommit från åklagaren. Den troligaste förklaringen är att 
oljan kom från en felbyggd oljeavskiljare i området. Då det regnade mycket svämmade oljan 
över i dagvattensystemet. Oljeavskiljaren har efter föreläggande från miljönämnden byggts 
om så att den nu fungerar som det ska.  

Den 21 maj 2015 it/teleavbrottet – IT och teleavbrottet berodde på en brand i en UPS 
(batteribackup i serverhallen). Dessutom förstörde ”strömspiken” som uppstod antingen när 
strömmen initierades från reservkraften (dieselaggregatet) eller när den kom tillbaka via 
nätleverantören delar i den switch som håller ihop kommunikationen mellan bl.a. Hallsberg 
och Askersund. Detta innebar att både it (nät, e-post, hemsidan) och telefon inte kunde 
användas under cirka en halv dag. 

Den 25 oktober 2018 anmälan om förberedelse för våldshandling på skola – Skolledningen 
fick indikationer på risk för våldshandlingar från elever mot skolan. Initialt gjordes insatser av 
polis för att avvärja ett eventuellt omedelbart hot. Stor oro uppstår bland elever och personal. 
Händelsen leder till att elever stängs av från undervisning. En krisledningsstab kallas samman 
i ett senare skede framför allt för att hantera samordning mellan olika aktörer.  

Hanteringen av dessa händelser har utvärderats av berörda. Inträffade händelser och övningar 
bidrar till lärdomar och förbättringsmöjligheter till det fortsatta krisberedskapsarbetet.  
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Mycket 
hög  
sannolikhet 
(1gång/år) 
 

 
 
 
 

4  
 

 
 
 

 
 
 
 

Hög 
sannolikhet 
(1gång/10 
år) 
 

2 
 
 
 

6, 7 1, 9, 13, 
18, 22, 26 

14, 17  

Medelhög  
sannolikhet 
(1 gång/50 
år) 
 

8 3, 16, 21 10, 11, 
19, 23 

  

Låg 
sannolikhet 
(1 gång/100 
år) 
 

5, 12, 27 15, 25  20, 24  

Mycket låg 
sannolikhet 
(1gång/1 
000 år) 
 

     

 Begränsade Betydande Allvarliga Mycket 
allvarliga 

Katastrofala 

Lista över typrisker med tillhörande id 
 

1. Snöoväder och storm 
2. Skyfall 
3. Översvämning  
4. Värmebölja 
5. Ras och skred 
6. Skogsbrand 
7. Åska 
8. Anläggningar med hantering av farliga ämnen 
9. Transport av farligt gods 
10. Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt) 
11. Allvarlig händelse i publikt område 
12. Dammbrott 
13. Brand i särskilda objekt 
14. Störningar i dricksvattenförsörjning och 

avloppssystem 
15. Störningar i livsmedelsförsörjning 
16. Störningar i finansiella system 
17. Störningar i elförsörjning 
18. Störningar i elektroniska kommunikationer 
19. Störningar i värmeförsörjning 
20. Störningar i drivmedelsförsörjning 
21. Störningar i transporter 
22. Social oro 
23. Vansinnesdåd och pågående dödligt våld 
24. Terror/våldsbejakande extremism 
25. Subversiv verksamhet (politiskt omstörtande 

verksamhet) 
26. Pandemi/epidemi 
27. Epizooti och zoonos  
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Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i 
krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område  
Nedan beskrivs identifierade sårbarheter och brister övergripande på förvaltnings- och 
kommunnivå. Denna följs av mer detaljerade handlingsplaner på förvaltningsnivå. 

Förvaltningsnivå 
Varje förvaltning har identifierat brister och sårbarheter i krisberedskapen inom den egna 
organisationen. Utifrån denna inventering ska varje förvaltning utformat en för deras 
verksamhet anpassad handlingsplan. Handlingsplanen ägs av respektive förvaltning där det 
framgår vilken åtgärd som ska vidtas, vilket år under mandatperioden som åtgärden ska 
genomföras samt vem som ansvarar för varje åtgärd. Sammanfattningsvis handlar åtgärderna 
om antingen framtagning eller uppdatering av rutiner/planer för olika typer av samhälls-
störningar.  

Kommunnivå 
Under processen med risk- och sårbarhetsanalysen samt även under utbildning och övning i 
kommunen har brister och sårbarheter identifierats.  

Informationshantering både inom den egna organisationen samt externt upplevs ett behov av 
bättre organisation och övning kring detta. De sociala riskerna behöver diskuteras, hur 
kommunen ska förebygga och hantera dessa. Informationssäkerhet är också ett område som 
behöver ses över gällande ansvar och arbetssätt i kommunen.  

Det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs olika framgångsrikt inom varje verksamhet. Det 
behövs en tydligare struktur om hur detta ska bedrivas från kommunnivå samt 
förvaltningsnivå och möjligen behöver förvaltningarna också mer stöd i detta arbete än vad de 
får idag.  

Kommunen har ingen TiB (tjänsteman i beredskap), men Nerikes brandkår har tillgång till 
kontaktuppgifter till kommunens krisledningsgrupp, krisledningsnämnd samt POSOM-
ledning. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer, stora 
olyckor och katastrofer. POSOM-verksamheten är en extra resurs i kommunen vid 
omfattande/traumatiska händelser då kommunens ordinarie organisation inte räcker till.  

Utifrån de kritiska beroendena är farbara vägar och spetskompetens de viktigaste faktorerna. 
Vid en pandemi där nödvändig spetskompetens inte finns tillgänglig innebär en risk som 
skulle påverka kommunens verksamhet. Likaså stormar och snöoväder där resurserna för att 
kunna få farbara vägar blir begränsade t.ex. om det drabbar flera olika kommuner.  

Ser man till riskerna i riskmatrisen är det störningar i elförsörjningen samt i störningar i 
dricksvatten och avloppssystem som har störst konsekvens och påverkan.  
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Behov av åtgärder med anledning av risk och 
sårbarhetsanalysens resultat 
 

Utifrån föregående avsnitt finns det ett behov av åtgärder. Det handlar både om att minska 
sårbarheten för att en risk inträffar men även förmågan att hantera en händelse. Åtgärder kan 
alltså både vara förebyggande eller för att öka krishanteringsförmågan. En handlingsplan för 
övergripande krisberedskapsarbete och förvaltningarnas krisberedskapsarbete redovisas i 
bilaga. Handlingsplanerna kommer att revideras löpande. 

I Askersunds kommun finns det behov av utbildning och övning regelbundet. Detta redovisas 
i kommunens övnings- och utbildningsplan.  

 
Behov av utbildning och övning 
Krisledningsgruppen behöver kontinuerligt utbildas och framförallt övas. Det handlar om 
bland annat stabs- och ledningsmetodik för nya i krisledningsgruppen samt 
repetitionsutbildning för de som redan gått utbildning. 

Övningar behövs också av olika slag både ”tabeltopövningar” där man går igenom ett 
scenario och praktiska där händelsen sker på ”riktigt”. Det finns ett behov av både stora och 
små övningar. Små till varje enskild förvaltning och stora där samverkan får stå i fokus. För 
att detta ska ske har en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden upprättats.   

Kriskommunikationsgruppen i kommunen har också ett specifikt behov av utbildning och 
övning. I kommunen finns tre rakelenheter (Rakel - Sveriges nationella kommunikations-
system för samverkan och ledning). Dessa behöver användas regelbundet för att 
säkerhetsställa funktion och användarkunskap. 

 
Åtgärder kopplat till sociala risker 
För att förebygga sociala risker finns det mycket som kommunen kan göra: 

 Skapa aktiviteter för alla – särskilt för grupper som inte deltar 
 Integrationspolitik 
 Vara aktiva i sociala medier för att motverka ryktesspridning 
 Rutiner och system för kontinuerlig rapportering/sammanställning av skadegörelse 

mm, (EST) 

Ovanstående får ses som exempel. Åtgärder måste planeras och genomföras i förvaltningarna 
och har ofta också andra och vidare mål än att minska social oro.  
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Åtgärder kopplat till risk för våld 
Upptäckt ställer stora krav på samordning och strategier inom skolan och mellan skola, 
socialtjänst och andra aktörer. Det behövs bättre rutiner för samordning mellan kommunens 
förvaltningar och med externa aktörer. Det finns också på ett behov av snabba korrekta 
riskbedömningar, bra kommunikation med elever, personal och allmänhet samt beredskap i 
verksamheten att vidta väl avvägda åtgärder för att undanröja eventuella hot.  

 
Behov av tekniska åtgärder 
Kommunens krispärm bör finnas elektroniskt utan behov av uppkoppling till lokala nätverket. 
Kommunen behöver testa reservkraften till samtliga anläggningar som har uppkopplings-
möjlighet för att se att det fungerar. Ytterligare reservkraft behövs för VA reningsverk. IT 
arbetar redan med att minska sårbarheten genom att ha dubbla ingångar till olika viktiga 
system.  

Verksamheten inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har ett behov 
av tjänster/resurser från andra förvaltningar. T.ex. handlar det om mattransporter, snöröjning, 
att fastigheten har värme, el och vatten. Det bör utformas en kravspecifikation från 
verksamheterna där det framgår vilka behov som finns och ställs på de olika tjänsterna. 

 
Övrigt  
På kommunnivå ska handlingsplanerna följas upp regelbundet, minst två gånger/år. Där ska 
status redovisa i form av pågående, planerade eller genomförda. 

  

Page 49 of 53



50

Bilaga 1 – Konsekvensbeskrivning vid riskanalyserna 
 

Konsekvenserna är indelade under fyra kategorier: 

 Människa 
 Ekonomi/miljö 
 Politiska/sociala  
 Samhällets funktionalitet 

Konsekvens människa/Befolkningens liv och hälsa 
 Katastrofala: 25-29 döda och/eller 25-99 drabbade 
 Mycket allvarliga: 10 döda och/eller 25 drabbade 
 Allvarliga: 5 döda och/eller 15 drabbade 
 Betydande: 1 döda och/eller 10 drabbade 
 Begränsade: 0 döda och/eller 5 drabbade  

Konsekvens ekonomi/miljö/skador på egendom och miljö 
 Katastrof >50 000 000 SEK 
 Mycket allvarliga 10 – 50 000 000 SEK 
 Allvarliga 1 – 10 000 000 SEK 
 Betydande 100 000 – 1000 000 SEK 
 Begränsade <100 000 SEK 

Förklaring: Miljö - fysisk miljö Ekonomi - ekonomi i stort  

Konsekvens politiska/sociala/grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati 
 Katastrofala: anarki, statskupp, kommunkupp, terroraktioner  
 Mycket allvarliga: civil olydnad, upplopp, grov vandalism, sabotage, organiserad 

brottslighet 
 Allvarliga: gängkriminalitet, hatbrott, aktioner och konflikter med personskador, 

konkreta hot mot demokratin 
 Betydande: kränkande skriverier i media, störande av politiska sammanträden  
 Begränsade: förtal, missnöjesyttringar i medier 

Politiska: kommun/landsting varumärke, förtroende 

Sociala: psykosociala, social oro 

Konsekvens samhällets funktionalitet  
Viktig samhällsfunktion är ett samlingsgrepp för de verksamheter som upprätthåller en viss 
funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer och upprätthålls av 
en eller flera samhällsviktiga verksamheter. 
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Bilaga 2 - handlingsplan 
Handlingsplan förvaltningarnas krisberedskapsarbete (2019-10-01 - planen kommer att revideras löpande) 
Område Åtgärd Hur När Ansvarig Förvaltning 
Krishantering Plan/rutiner för hot och 

våldssituationer i växeln 
Skapa en arbetsgrupp för att ta fram 
detta 

2020 Adm chef KLF 

Krishantering Rutiner vid hot eller mottaget 
oidentifierat pulver via post 

Skapa en arbetsgrupp för att ta fram 
detta 

2020 Adm chef KLF 

Krishantering Revidering/uppdatering av 
rutiner för: VA, Gata, Kost, 
Transporter av mat 

Arbetsmöten med respektive 
ansvarig chef/driftledare. Utbildning 
av berörd personal.  

2020 Teknisk chef Tekniska 

Krisövning Förbipumpning av spillvatten 
från en fingerat trasig 
avloppspumpstation 

Övningen påverkar personal på VA 
och Gata för utnyttjande av 
beredskapsutrustning speciellt för 
förbikoppling spillvatten 

2020 och 
2022 

Driftledare VA Tekniska 

Krisövning Start av nödvattenverket i 
Askersund 

Övningen påverkar VA-tekniker Årligen Enhetschef VA Tekniska 

Klimatanpassning Handlingsplan för 
klimatanpassning av samtliga 
dricksvattenanläggningar 

Utförande enligt Livsmedelsverkets 
handbok (KASKA) 

2021 VA-ingenjör Tekniska 

Klimatanpassning Dagvattenstrategi enligt ÖP Utreda behovet av 
förändringar/förbättringar på 
dagvattensystemet för att klara stora 
regnmängder. 

2021-2022 VA-ingenjör Tekniska 

Klimatanpassning Övning; hantering av hinder 
över väg och skadad väg 

Öva borttagning av nedfallna träd 
och nödreparation av väg. 
Avstängningar/säkerhet mm. 

2020 och 
2022 

Driftledare Gata Tekniska 

Krisberedskap Strömavbrott. Reservkraft 
batteri (UPS) alternativt diesel. 

Regelbundna tester på att dessa 
utrustningar fungerar 

2019/2020 IT-specialist IT 

Systematiskt 
brandskyddsarbete 

Brand i serverhall 
Brandsläckningsutrustning, 

Säkerställa funktionalitet i befintlig 
brandsläckningsutrustning 

2019/2020 IT-specialist IT 
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argonit. Brandlarm, 
temperaturlarm. Kylanläggning 

Systematiskt 
brandskyddsarbete 

Brand i övrig byggnad. Lista på 
reservutrustning. 

Lagerhålla reservutrustning 2020 IT-specialist IT 

Krisberedskap Avbrott pga. åsknedslag. UPS, 
åskskydd 

Lagerhålla reservutrustning centralt 
i Lekeberg 

2020 IT-specialist IT 

Krisberedskap Krisplan för livsmedel I samarbete med Tekniska 
förvaltningen med flera som är 
ansvariga för 
dricksvattenförsörjning tar ansvariga 
för livsmedelskontroll på 
miljöförvaltningen fram en krisplan. 

2020 Miljöchef 
 

Miljö 

Krisberedskap Krishanteringsplan för BOU:s 
krisledningsgrupp och 
verksamheter uppdateras årligen 

 2019/2022 Utvecklingsledare BOU 

Krisövning Övningar En inrymningsövning för 
krisledningsgruppen 

2020/2021 Utvecklingsledare BOU 

Krisberedskap Farbara vägar hemtjänst 
Skriva rutin 

På ledningsgrupp 
 

Vt 2020 
 

Socialchef SOC 

Krisberedskap Personal/Spetskompetens 
Skriva rutin 

På ledningsgrupp 
 

Ht 2021 Socialchef SOC 

Krisberedskap Drivmedel hemtjänsten 
Skriva rutin 

Skapa arbetsgrupp 
 

Vt 2020 
 

Socialchef SOC 

Krisberedskap Brand i verksamheterna 
Skriva rutin 

Skapa arbetsgrupp 
 

Ht 2020 
 

Socialchef SOC 

Krisberedskap Avbrottsplan IT 
Skriva rutin 

Skapa arbetsgrupp 
 

Vt 2020 Socialchef SOC 
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Krisberedskap Vansinnesdåd 
Skriva rutin 

Skapa arbetsgrupp Vt 2021 Socialchef SOC 

 

Handlingsplan övergripande krisberedskapsarbete 
Område Åtgärd Hur När Ansvarig 
Fördjupad analys av 
risker 

Analysera två risker 
djupare, kanske i samband 
med övning. Föreslå 
åtgärder. 

Utse en arbetsgrupp som är 
lämplig för riskanalysen 

Årligen Säkerhetssamordnare 

Informationssäkerhet Se över ansvar för detta  2020 Kommunchef 
Systematiskt 
brandskyddsarbete 

Se över ansvar och rutiner 
kring detta 

Diskutera detta tillsammans 
med kommunens 
ledningsgrupp 

2020 Kommunchef 

Krisberedskap Se över 
krisinformationsarbetet 

Skapa arbetsgrupp, rutiner. 
Utbildning/övning 

2020 Säkerhetssamordnare/ 
Kommunikatör 
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