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Under mandatperioden kommer arbete pågå med att bygga upp innehållet. 

Strukturen för dokumenten på föregående bild är utformad så att 
styrdokument, krisledningsnämndens reglemente, risk- och sårbarhetsanalys, 
krisledningsplan, krisstöd/POSOM-plan och kriskommunikationsplan 
fastställs politiskt. 

Åtgärdsplan, övnings- och utbildningsplan, befattningskort, larmlistor, lokaler, 
rutiner och checklistor, dokumentmallar utgör bilagor som kan uppdateras 
under mandatperioden. 

Bilagor för risk- och sårbarhetsanalys och krisledningsplan uppdateras av 
säkerhetssamordnarna och fastställs av kommundirektör. 

Bilagor för krisstöd/POSOM uppdateras av dess ledningsgrupp/motsvarande 
och fastställs i ordinarie organisation. 

Bilagor för kriskommunikationsplan uppdateras av 
kommunikatör/motsvarande och fastställs i ordinarie organisation.
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Bakgrund 
Kommunen är enligt lag, Lag (2006: 544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
skyldig att under första året av varje mandatperiod ta fram en risk- och 
sårbarhetsanalys. Analysen ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete 
med att reducera risker, minska sårbarheter, förbättra förmågan att förebygga, 
motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. 

Målet är att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har en god förmåga 
att motstå och hantera störningar så att de negativa effekterna på samhället 
blir så små som möjligt vid en extraordinär händelse. 

Till stöd i arbetet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
fastställd följande sju rubriker som rapporteringen av risk- och 
sårbarhetsanalysen i kommunen ska följa: 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska

område.

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga

verksamhet.

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens

geografiska område.

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap

inom kommunen och dess geografiska område.

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens

resultat.

Områdesansvar 
Inom de geografiska gränserna ansvarar kommunen för att samordna 
planerings- och förberedelsearbetet för olika aktörer i fråga om extraordinära 
händelser. Kommunen ansvarar även för att de krishanteringsåtgärder som 
vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas. 
Samordningsansvaret gäller även för information till allmänheten under 
sådana förhållanden.  

Kommunen ska uppmuntra till att nätverk skapas och underhålls där berörda 
aktörer samverkar. 

Vara kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter och att skydda 
dessa mot störningar. Ett samlat och systematiskt säkerhetsarbete på alla 
nivåer är en förutsättning för att kunna trygga god beredskap, krishantering 
och säkerhet för människor som bor, verkar eller vistas i kommunen. 
Kommunen ska därför aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker 
och undanröja hot.  

Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga 
verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störning. 

Så långt som möjligt ska krishantering likna det ordinarie arbetssättet. 

5



Principer för det svenska krisberedskapssystemet 
Det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap regleras i grunden av 
ansvars-, närhets- och likhetsprincipen.  

Ansvarsprincipen: 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvaret för en verksamhet i 
normala situationer också har motsvarande ansvar vid en krissituation eller 
under höjd beredskap. Ansvarsprincipen innebär också att aktörerna ska 
stödja och samverka med varandra, detta brukar kallas den utökade 
ansvarsprincipen.  

Likhetsprincipen: 

Likhetsprincipen innebär att aktörer inte ska göra större förändringar i 
organisationen än vad situationen kräver. Vid samhällsstörningar ska alltså 
verksamheten fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. 

Närhetsprincipen: 

Närhetsprincipen innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar 
och av de som är närmast berörda och ansvariga.  
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1. Beskrivning av kommunen och dess
geografiska område
Vara kommun är en landsbygdskommun belägen på den vidsträckta slätten 
mitt i Västergötland. Kommunen är strategiskt belägen vid E20 och riksväg 
47, ca fyra mil från Lidköping och ca åtta mil från Göteborg. 

Kommunens 701 kvadratkilometer är hem för ca 16 000 personer. 
Kommunen är en typisk landsbygdskommun, vilket visar sig tydligt då 40 % 
av kommunens invånare är bosatta på landsbygden. Resterande invånare bor i 
någon av de nio tätorterna, där Vara är störst och har ca 4 000 invånare. 

Lidan rinner från öster till norr i en krök genom kommunen, den skär en djup 

fåra i det bördiga landskapet och passerar en mängd vattenfall och forsar. Vid 

Herrekvarn i Larv finns Lidans högsta fall på 10 meter. Ån Afsan strömmar åt 

nordväst in i kommunen, rundar Vara tätort och fortsätter sedan fram till 

mynningen i Lidan cirka 1 km norr om Hällum. Det finns 16 små sjöar i Vara 

kommun varav Hallasjön, Stora Eketången och Kroksjön utgör de största. Av 

den totala arealen utgör cirka 4 km2 vatten. 

Älvsborgsbanan korsar kommunen med stationer i Vara och Håkantorp. 
Kinnekullebanan ansluter i kommunens norra del med en station i Stora 
Levene. 

Kommunen genomkorsas från sydväst mot nordöst av E20 och från nordväst 
mot sydöst av väg 47. Väg 187 börjar i Vara i anslutning till E20 och går i en 
båge norr om Vara tätort vidare norrut mot Lidköping.  

Räddningstjänsten har två deltidsstationer i Vara kommun. En i utkanten av 
Vara och en i Kvänum. 

I Vara ligger ett konserthus med ett brett upptagningsområde. Vara 
Konserthus AB drivs med stöd av Vara Kommun och Västra 
Götalandsregionen. 

Vara kommun har flera internationella arbeten för att understödja 
näringslivet. Det har skapats band med vänorter i Spanien, Kina, Tjeckien, 
Finland, Estland och Norge. Detta för att främja kommunens utveckling och 
att skapa ett starkt och brett internationellt kontaktnät.  
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Näringsliv och föreningsliv 
Vara kommun har ett gynnsamt företagsklimat. Kommunens största företag 
finns i tillverkningsindustrin, här tillverkas allt ifrån ventilationsanläggningar 
och bostadsmoduler till båtmotorer, kosmetika, däck, kök- och 
badrumsinredningar, torkanläggningar och transportörer.  

De största företagen är Swegon AB, Vianor AB, Benders Sverige AB, 
Vedums kök & bad AB och Kvänum Kök AB, Ranaverken AB, 
Rekordverken Sweden AB, Rotage AB och Skandia Elevator AB.  

En stor del av näringslivet består av lantbruk inom olika områden. 
Omfattningen av spannmålsodling, djurhållning och skogsnäring har 
betydelse både lokalt, regionalt och för hela landet. 

Vara Energi är ett lokalt förankrat företag som levererar el och fjärrvärme i 
Vara Kommun. Kvänum Energi AB distribuerar el och energi till kunder i 
Vara Kommun. 

I Vara finns ett Näringslivsråd som är ett forum för att driva gemensamma 
samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och 
verka i. Genom Näringslivsrådet upprätthålls en nära dialog mellan kommun 
och näringsliv. 

I Vara kommun finns ett aktivt föreningsliv som spänner över en bredd av 
olika områden vilket gör att det finns något för alla intressen. 

Omvärldsbevakning 
Genom att se hur andra organisationer löser sin verksamhet och lära av såväl 
goda exempel som försök som misslyckats ökar kommunens möjligheter att 
hitta enkla och bra förbättringar i den egna organisationen. Kommunen ska 
löpande följa nya forskningsrön och aktiv arbeta för att ha en god 
omvärldsbevakning både internt, nationellt och internationellt, vilket utgör 
grunden i förbättringsarbetet. 

1.1 Kommunens organisation 
Kommunen som arbetsgivare har ca 1 200 anställda. Den kommunala 
förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar: förvaltningen för 
utveckling och service, bildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, 
socialförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. Dessa 
förvaltningar ansvarar för genomförandet av den verksamhet som krävs för 
att de politiskt uppsatta målen ska kunna förverkligas.  

Under kommunfullmäktige finns även de kommunala bolagen: Vara Koncern 
AB, Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB 
och VaraNet AB.   

Samverkan sker inom flertalet områden genom V6 samverkan, vilket 
innefattar sex kommuner i Västra Skaraborg: Vara, Lidköping, Skara, Götene, 
Grästorp och Essunga. Ett exempel är att det numera finns en gemensam 
upphandlingsorganisation för alla kommunerna. 

Sedan 2018 har Vara kommun sin IT-drift hos kommunalförbundet Göliska 
IT. Kommuner som ingår i Göliska IT är Lidköping, Skara, Götene, Grästorp 
och Essunga. 
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Sedan 2003 ingår Vara räddningstjänst i Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
som är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, 
Grästorp och Essunga. Verksamheten är organiserad under en gemensam 
nämnd som juridiskt tillhör Lidköpings kommun. 

Samverkan med alla Skaraborgs kommuner sker genom Skaraborgs 
kommunalförbund.  

1.1.1 Krisledningsnämnd 
I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (SFS: 2006:544). 

Kommunstyrelsen med ersättare utgör krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden har ett eget reglemente. 

1.2 Geografiskt områdesansvar 
Kommunens geografiska områdesansvar innebär att kommunen ansvarar för 
att alla de myndigheter, räddningstjänster och övriga aktörer som berörs vid 
en extraordinär händelse samverkar och strävar efter att bedriva sin 
verksamhet med en gemensam inriktning. 

Det innebär också att kommunen ska verka för att all information till såväl 
myndigheter som massmedia, näringslivet och allmänheten samordnas på ett 
entydigt sätt. 

Kommunen ska kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i 
kommunen vid en extraordinär händelse. Kommunen ska ha en beredskap 
för hur ledning, samverkan och kommunikation ska komma till stånd inom 
kommunen. 

För att ensa arbetssätt vid krishantering i landet har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap tagit fram Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning. Länsstyrelsen i Västra Götalands län stödjer kommunerna i länet med 
implementering av arbetssättet.  

Sedan 2016 är säkerhetssamordnarfunktionen organiserad hos 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg och är en gemensam funktion för 
kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. 

2017 bildades Krisberedskapsråd Västra Skaraborg som är ett forum för 
samverkan mellan kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga samt 
Försvarsmakten F 7. I rådet lyfts gemensamma frågor och områden som 
behöver arbetas med. 

Geografiskt områdesansvar är en viktig del av kommunens arbetsområden 
inom krisberedskap. I arbetet med framtagandet av risk- och sårbarhets-
analysen har representation från näringslivet i Vara och Räddningstjänsten 
Västra Skaraborg deltagit. 
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2. Beskrivning av arbetsprocess och
metod
Vara kommun ska vara väl förberedd och kunna klara av en extraordinär 
händelse. Det är därför av stor vikt att analysera kommunens risk- och 
sårbarhetssituation, vilket görs genom detta arbete.  

Utgångspunkten i arbetet är de samhällsviktiga verksamheterna och de 
skyddsvärden som regering och riksdag har formulerat. 

Samhällsviktiga verksamheter finns inom: 

Samhällets skyddsvärden: 

1. Människors liv och hälsa – Fysisk och psykisk hälsa hos

dem som drabbas direkt eller indirekt av en händelse.

2. Samhällets funktionalitet – Funktionalitet och kontinuitet i

det som starkt påverkar samhällsviktig verksamhet.

3. Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och

rättigheter – Människors tilltro till demokratin och

rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och

det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika

nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.

4. Miljö och ekonomiska värden – Miljön i form av mark,

vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur-

och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös

egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig

lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor

och tjänster.

5. Nationell suveränitet - omfattar kontroll över nationens

territorium. Detta skyddsvärde är i första hand aktuellt om

orsaken till händelsen är antagonistisk.

 Hälso- och sjukvård samt omsorg.

 El- och värmeförsörjning.

 Vattenförsörjning och avloppshantering.

 Kommunikationer och transporter.

 IT- och information.

 Det demokratiska systemet- Förmågan att leda!
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2.1 Arbetsprocess 
Säkerhetssamordnarna har varit ansvariga för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen. Till stöd för utförande av workshopar har en konsult 
anlitats. Räddningstjänstens risk- och brandingenjör har också varit involverad 
i arbetet. 

Våren 2018 
Säkerhetssamordnare 
och brandingenjör 

Planering av arbetet. 

Höst 2018 
Säkerhetssamordnare 
och brandingenjör 

Kommunens ledningsgrupp. Presentation av 
genomförande, tidsplan, syfte och mål med en risk- 
och sårbarhetsanalys. Deltagare till workshop utses. 

Säkerhetssamordnare 
och konsultinsats 

Förberedelser workshops. 

Säkerhetssamordnare Enkät till deltagarna skickas ut. 

Säkerhetssamordnare 
och konsultinsats 

Workshop – Vad kan hota våra verksamheter? Vad 
blir konsekvenserna? Vilka beroenden finns? 

Vinter 2019 Säkerhetssamordnare Sammanställning 

Våren 2019 Säkerhetssamordnare Återkoppling till kommunledningsgrupp 

Säkerhetssamordnare Färdigställande inför politisk process. 

Arbetet inför Risk- och sårbarhetsanalysen förankrades hos 
kommunledningsgruppen. De fick utse funktioner med bred kompetens inom 
olika verksamhetsområde som skulle delta i en workshop. Deltagande har 
kompletterats med representant från Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 
Göliska IT samt näringslivet i kommunen. 

2.1.1 Deltagare i arbetet 
De som deltagit i arbetet internt från Vara kommun är kanslichefen, 
digitaliseringsstrategen, resultatenhetschef enhet personliga assistenter, IFO- 
chef, två rektorer från grundskolan en från Arentorp och en från Vedum, 
enhetschef kost, fastighetschef, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
kommunikationschef, planarkitekt, hållbarhetsstrateg social hållbarhet. Från 
räddningstjänsten fanns operativ chef med i arbetet. 

Externa deltagare var VD på Vara Energi, VD på Kvänum Energi och 
ordförande i Näringslivskommittén. 

Det var fler funktioner inbjudna men de hade inte möjlighet att delta. 
Ytterligare kontakter under arbetets gång har varit med kommundirektör, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, teknisk chef, enhetschef VA, 
arkitekturansvarig på Göliska IT, fordonsansvarig, tekniska förvaltningen, 
enhetschef på ambulansen Västra Götalandsregionen och en ansvarig för 
samhällskontakter på Vattenfall.   
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2.1.2 Metod 
Metod för arbetet har anpassats efter hur många andra processer i kommunen 
utförs. Därmed blev arbetet igenkännande för deltagarna och de skulle känna 
sig bekväma med upplägget. 

2.1.3 Enkät 
Arbetet har bestått av en enkät som skickades ut till de utsedda funktionerna. 
Enkäten byggde på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) 
frågor till den årliga uppföljningen av krisberedskapen. Frågor anpassades till 
kommunövergripande frågor inom krisberedskap och frågor om 
krisberedskap inom verksamheterna. 

2.1.4 Workshop 
Deltagarna var med på en heldags workshop där tre olika scenarion arbetades 
igenom. Dagen inleddes med en introduktion av krisberedskap, samhällsviktig 
verksamhet, samhällets skyddsvärden, lagkravet för en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

2.1.5 Scenarion 
Under våren 2018 valdes scenarios utifrån andra hotbilder än vad som gjorts 
vid tidigare analyser. Naturolyckor med värmebölja, Infrastruktur med 
störningar i transporter samt Antagonistiska hot med bilbränder, hotbild och 
attack mot blåljusmyndigheter.  

Naturolyckor och då inriktningen värmebölja valdes då klimatförändringar är 
en av vår tids största utmaningar. Det är osäkert hur eller när samhället 
kommer att påverkas av klimatförändringar. Detta på grund av att det inte går 
att beräkna hur stora våra utsläpp kommer att vara i framtiden och 
komplexiteten av klimatsystemet. 

Störningar i transport är sårbart för samhället, speciellt samhällsviktig 
verksamhet med dagens brist på lagerhållning. Scenariot involverar även 
näringslivet där beroendena av transport är stor.  

Det tredje scenariot valdes då samhällsutvecklingen visar på att antagonistiska 
hot, social oro, attacker mot blåljusorganisationer och bilbränder ökar. Det 
berör inte endast storstäder längre utan även mindre städer och orter utsätts.  

Uppbyggnaden av scenariona gjordes så att kommunen, räddningstjänsten 
och näringslivet alla blev berörda.  
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2.2 Avgränsningar 

Fokus i denna RSA har lagts på konsekvenserna av den extraordinära 
händelsen snarare än sannolikheten att händelsen sker. Alla hot och risker går 
inte att ”bygga” bort men att förbereda sig för att en extraordinär händelse 
kan inträffa skapar en mer resilient och robust kommun. 

3. Identifiering av samhällsviktig
verksamhet inom kommunens
geografiska område
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett 
av följande villkor: 

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

Vårt samhälle måste fungera även vid störningar och kriser. Skydd av 
samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att 
förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de 
verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.  

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns samhällsviktig 
verksamhet inom följande sektorer: energiförsörjning, finansiella tjänster, 
handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och 
kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, offentlig 
förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar samt transporter. 
Verksamhet kan utföras på lokal, regional och/eller nationell nivå.  

Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom Vara kommun 
kommer fortsätta under mandatperioden.  

Tidsperspektivet gjorde att valet 
av tre scenarier var praktiskt 
genomförbart för att få kvalité på 
underlaget. 

Scenarierna valdes för att skapa 
ett bredare perspektiv på 
händelser som skulle kunna 
inträffa. 

Dessutom för att ge bra 
perspektiv för att involvera större 
delar av samhället utanför den 
kommunala sektorn men inom 
det geografiska områdesansvaret. 
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Samhällssektor Samhällsfunktioner Samhällsviktiga 
verksamheter 

Energi-
försörjning 

Produktion och 
distribution av el och 
fjärrvärme. 

Elförsörjning fastigheter. 

Drivmedelsstationer. 

Leverantörer av drivmedel. 

Vattenfall. 
Vara Energi. 
Kvänum Energi. 

Fastigheter, Teknisk 
förvaltning. 

Tankstationer i Vara och 
Kvänum. 

Distribuenterna av 
drivmedel till 
kommunens reservkraft 
och cistern. 

Finansiella 
tjänster 

Betalningssystem 
Bank/Uttagsmöjligheter av 
kontanter/betalningsmedel 
via bankomater och 
livsmedelsbutiker. 

Banker i Vara. 

Handel och 
Industri 

Leverantörer och transport 
av material till reparationer 
och byggnationer av 
samhällsviktig verksamhet 
inom kommunen. 

Hälso- och 
sjukvård samt 
omsorg 

Verksamheter och lokaler 
inom Socialförvaltningen. 

Barnomsorg och 
Skolverksamhet. 

Omhändertagande av sjuka 
personer samt skyddande 
av människor mot smitta. 

Hemtjänsten, 
Trygghetslarm, 
Äldreboenden samt 
andra biståndsbedömda 
boendeformer. 
Personlig assistans, 
LSS boenden för 
funktionsnedsatta, 
Stöd enligt: Socialtjänst-
lagen, Lag om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade samt 
Hälso- och 
sjukvårdslagen, 
Socialförvaltningen. 

Förskolor och 
grundskolor i Vara 
kommun, 
fritidsverksamhet, 
Bildningsförvaltningen. 
Friskolor. 

Vårdcentral i Vara och 
ambulans. 
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Transport och 
omhändertagande av 
döda/sjuka djur. 

Läkemedels- och 
materielförsörjning. 

Kommunal omsorg, 
hälso- och sjukvård, 
Socialförvaltningen. 
Apotek i Vara.  

Information 
och 
kommunikation 

Informationsdelning internt 
och externt. 

Telefoni. 

Internet. 

Fiber. 

Radiokommunikation. 

Post- och pakethantering 
leveranser. 

Hemsida, intranät, 
distribution av 
dagstidning, Sveriges 
Radio och Tv. 

Leverantör av telefoni. 
Göliska IT. 

Göliska IT och Vara 
Net. 

Fiberredundans, 
anslutningsnoder. 

RAKEL. 

Post Nord. 

Kommunal-
teknisk 
försörjning 

Vattentäkter. 

Dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten (avledning och 
rening). 

Gator framkomlighet 
och väghållning. 

Värmeförsörjning till 
fastigheter. 

Hushållsavfall och 
slamhämtning. 

Kommunens 
vattentäkter. 

Reningsverk,  
vattenverk med 
tillhörande infrastruktur, 
Vatten och avlopp, 
Teknisk förvaltning. 

Trafikverket. 
Gatu- och parkenheten, 
Teknisk förvaltning. 

Kommunhuset och 
övriga fastigheter för 
samhällsviktig 
verksamhet. 

Renhållning och avfall, 
Teknisk förvaltning. 
Entreprenör. 

Livsmedel Tillagning av måltider till 
kommunala verksamheter. 

Kostenheten, Teknisk 
förvaltning. 
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Försäljning av livsmedel. 

Lagerhållning av spannmål. 

Livsmedelsbutiker. 

Varaslättens lagerhus 

Offentlig 
förvaltning och 
konsulär 
verksamhet 

Begravningsverksamhet. 

Lokal ledning. 

Olika kommunala 
funktioner som utför tillsyn 
och mätningar. 

Begravningsfirma. 

Kommunhuset i Vara, 
Fastigheter, Teknisk 
förvaltning. 

Miljö- och hälsa. 

Skydd och 
säkerhet 

Upprätthålla skydd av 
människor, egendom, miljö, 
säkerhet, trygghet kontroll, 
Polisen. 

Upprätthålla skydd av 
människor, egendom, 
miljö, säkerhet, trygghet 
kontroll, 
Räddningstjänsten. 

Militärt försvar. 

Ambulans. 

Bevakningsverksamhet. 

Lås, larm, övervakning och 
skalskydd. 

Polisen Västra Götaland 
och lokaler i Vara. 

Räddningstjänstens 
deltidsstationer. I Vara 
och i Kvänum. 

F 7 Såtenäs i 
grannkommunen. 

Ambulans finns dygnet 
runt i Vara. 

Teknisk förvaltning. 

Social-
försäkringar 

Utbetalningar från 
allmänna pensionssystemet, 
sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen. 

Försörjningsstöd, 
Socialförvaltningen. 

Transporter Transport av drivmedel. 

Transport av läkemedels- 
och materielförsörjning. 

Transport av sjuka och 
skadade personer. 

Vägar. 

Transport av livsmedel. 

Transport av resurser, 
material och reservdelar till 
samhällsviktig verksamhet. 

Ambulans. 

E20 och Riksväg 47. 
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Transport av 
eldningsmaterial. 

Kollektivtrafiken, 
Järnvägstransporten. 

Leverantörer som 
levererar material till 
fjärrvärmeproducenter. 

Järnvägsstation. 
Järnvägen: SJ och 
Västtrafik samt 
kollektivtrafik: Nobina. 

4. Identifierade kritiska beroenden för
kommunens samhällsviktiga

verksamhet
Kritiska beroenden är avgörande för hur väl samhällsviktiga verksamheter 
fungerar. De kritiska beroendena hänger ihop, ofta i långa beroendekedjor, 
vilket skapar en känslighet för störningar. Genom att identifiera dessa kan vi 
få en förståelse för våra verksamheter och dess sårbarheter.  

Beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande 
verksamheter relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få 
till följd att en extraordinär händelse inträffar. Den drabbade verksamheten 
kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och möjlighet att 
ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort. 

Kritiska beroenden återfinns hos de flesta samhällsviktiga verksamheter inom 
följande områden som infrastruktur, verksamhetsnära system, personal, 
information, kapital, varor och tjänster. 

För att kommunen ska fungera är den beroende av organisering, struktur, 
rutiner, delegering och att prioriteringar fungerar så väl i vardagen som i kris. 
Det finns ett beroende av att det finns upprättad samverkan inom och mellan 
kommuner samt med näringsliv och andra organisationer. Denna samverkan 
bör fungera när och om det uppkommer en extraordinär händelse. 

Från workshoparbetet framkom följande nio beroenden som var mest 
frekventa. Dessa har kompletterats med erfarenheter från tidigare 
diskussioner, övningar och utbildningar m.m. 

4.1 Personal 
Personal utgör oftast den viktigaste resursen för att verksamheternas 
åtaganden ska kunna upprätthållas. Verksamheterna upplever generellt sett att 
de har goda förutsättningar att hantera störningar hos den ordinarie 
personalresursen, i varje fall om störningen inte innebär att hela 
personalstyrkan blir otillgänglig. Samtidigt går det att konstatera att 
verksamheterna ofta är beroende av vissa nyckelpersoner, personal med lång 
erfarenhet och djup kompetens, för att effektivt kunna hantera störningar. 
Personalomsättning är naturligt inom en organisation. Mycket viktigt är att 
överlämning av kunskap och rutiner m.m. sker vid rekrytering så att 
kommunen inte riskerar att tappa gedigen kompetens. 
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4.2 Lokaler 
Fungerande och för verksamheten rätt utrustade lokaler är nödvändigt för att 
verksamheterna ska kunna upprätthålla sina åtaganden. Tillgång till vatten, el 
och värme är en förutsättning för att exempelvis skolor, barnomsorg och 
äldreomsorgen ska kunna bedrivas, framför allt vintertid. Skulle lokaler vid en 
krissituation bli obrukbara går det att genomföra en förflyttning av viss 
verksamhet.  

4.3 Internet, IT-system, telefoni och 

information 
Idag är alla kommunens verksamheter mer eller mindre beroende av internet, 
IT och telefoni för att klara av sina prioriterade åtaganden. Flera verksamheter 
har identifierat fungerande internet, IT och telefoni som ett nödvändigt 
beroende i det dagliga arbetet. De samhällsviktiga verksamheterna i 
kommunen är beroende av teleoperatörernas verksamhet, leverantörer av 
hårdvara och mjukvara, att elförsörjning fungerar och IT- samt 
telefonsupport.   

Ytterligare ett åtagande som är beroende av fungerande internet, IT-system, 
telefoni och radio- och tv-kanaler är kommunikation och information. Detta 
åtagande behöver fungera på flera nivåer, såväl internt som externt.  

Behovet av att få och kunna lämna information internt inom kommunen och 
externt till allmänheten är stort. Rätt och riktig information är grundläggande 
för att kunna fatta beslut och hålla en hög förtroendenivå. Det är viktigt att 
internet, IT-system, dagstidningar och att radio- samt tv-kanaler fungerar för 
att få och sprida information snabbt.  

4.4 Kommunalteknisk försörjning  
Kommunalteknisk försörjning omfattar el, värme, vatten- och avlopp, 
matförsörjning och underhåll av vägar. 

 Elektricitet är ett kritiskt beroende som alla verksamheter och

hushåll är beroende av för att kunna upprätthålla sina åtaganden.

Elavbrott är något som kommer att inträffa då och då. Hur väl

verksamheterna kan hantera ett elavbrott beror främst på två faktorer:

hur lång avbrottstiden blir och tillgång till reservkraft.

 Värme är ett kritiskt beroende som är viktigt för samtliga

verksamheter och hushåll, extra viktigt blir det vintertid. Kommunen

står i beroende av elnätsägarnas verksamhet i form av produktion och

distribution av el och fjärrvärme. Vid ett elavbrott klarar fastigheterna

att hålla värmen cirka ett dygn.

Vara Energi och Kvänum Energi är nätägare inom Vara kommun.

Vattenfall äger ett mindre område.

 Tillgång till vatten och fungerande avlopp är kritiska beroende som

kommunen och samhället har. Vatten och avloppsenhetens
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verksamheter omfattar produktion och distribution av dricksvatten, 

spill- och dagvattenledningar samt spillvattenrening.  

 Kommunen är i stort beroende av att avfallshanteringen fungerar

speciellt för samhällsviktig verksamhet. Att stopp i avlopp åtgärdas,

hämtning av slam och hushållsavfall.

 Matförsörjning till kommunala verksamheter är ett viktigt åtagande

och innebär att distribuenternas råvaror levereras med transport från

externa aktörer samt distribueras inom kommunen. Att säkerställa

flödet av livsmedelsförsörjning är viktigt.

 Att säkerställa farbara vägar inom kommunen för kommunal service

är det främsta beroendet gällande underhåll av vägar, speciellt då det

kommer till snöröjning och halkbekämpning. Inom tätorterna i Vara

kommun sköts gatu- och vägunderhåll av kommun och statliga vägar

sköter trafikverket med underleverantörer. Ute på landsbygden är det

till stor del privata aktörer som har ansvaret.

4.5 Fordon och drivmedel 
Det är framförallt hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, kommunal 
hälso- och sjukvård, räddningstjänst och teknisk förvaltning som är beroende 
av fordon i sin fortlöpande verksamhet. Kommunens samhällsviktiga 
verksamheter är beroende av drivmedelproducenternas verksamhet, 
transporterna av drivmedel och att elförsörjningen fungerar för att få tillgång 
till drivmedel. 

4.6 Läkemedel, hjälpmedel och 

sjukvårdsmaterial 
Kommunens samhällsviktiga verksamheter inom hälso- och sjukvård är 
beroende av tillgången på läkemedel för brukare som är sjuka. Detta är något 
som samhället i stort är beroende av om det skulle uppstå akut sjukdom eller 
för sjuka som är beroende av medicinering, tillfällig eller regelbunden.  

Inom exempelvis socialförvaltningen finns det även beroende av olika former 
av hjälpmedel för funktionshindrade. Detta för att kunna sköta basala behov 
och för att kunna fungera i vardagen.  

Hälso- och sjukvården är beroende av sjukvårdsmaterial för att exempelvis 
sköta om såromläggning.  

4.7 Transport, leveranser och allmänna 

kommunikationer 
All samhällsviktig verksamhet står i beroende till att olika leveranser via 
transport fungerar, ofta dagligen. Exempelvis transport av livsmedel, 
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läkemedel, drivmedel och reservdelar eller material för att kunna bibehålla 
funktionen för den samhällsviktiga verksamheten.  

Näringslivet är beroende av in- och utleveranser för samhällets funktionalitet. 
Samhällsviktig verksamhet är beroende av näringslivets leveranser. De har ett 
gemensamt beroende av varandra. 

Personal som arbetar i samhällsviktiga verksamheter och pendlar via allmänna 
kommunikationer samt skolbarn som åker skolskjuts riskerar att inte kunna ta 
sig till arbetet/skolan om det inte finns drivmedel. Dessutom fraktas det en 
hel del varor via allmänna kommunikationer.  

4.8 Finansiella tjänster 
Kommunen och samhället är beroende av leverantörer av finansiella tjänster, 
leverantörer av kontanter, transport av kontanter och att betalsystemet i 
samhället fungerar. Utan kontanter eller möjlighet att handla avstannar 
samhället. Om systemet inte fungerar så påverkar detta exempelvis 
utbetalningar av socialförsäkringar och löner till personal, det går inte att 
handla varor och det går inte att tanka drivmedel. Det påverkar all 
fakturahantering för kommunala kostnader.  

4.9 Blåljusorganisationer, sjukvård och 

omhändertagna avlidna 
Samhället, samhällsviktiga verksamheter inom kommunen och kommunen i 
stort är beroende av räddningstjänsten, ambulansen, polisen och sjukvården. 

Avlidna människor behöver tas omhand av samhället. De som oftast har 
denna arbetsuppgift är begravningsbyrån beroende på vad som har hänt och 
hur dödsfallet skett. 

5. Identifierade och analyserade risker

för kommunen och dess geografiska
område
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt följande 
områden där hot och risker kan få allvarliga konsekvenser för en kommuns 
samhällsviktiga verksamheter. Vara kommun kan drabbas av alla områden:  

• naturolyckor

• andra olyckor

• teknisk infrastruktur och försörjningssystem

• informationssäkerhet

• antagonistiska hot och social oro

• sjukdomar

Som avgränsning för risk- och sårbarhetsarbetet valdes tre områden med 
scenarios som beskrivs nedan: 
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5.1 Naturolycka, värmebölja 
Scenariot värmebölja valdes innan den värmebölja som var sommaren 2018. 
Det blev en erfarenhetsgenomgång men det analyserades även vilka hot och 
risker som det skulle innebära om det blev ytterligare värmebölja kommande 
år. Klimatförändringar är ett hot som innebär klimatanpassningsarbete på 
nationell, regional och lokal nivå. 

5.2 Teknisk infrastruktur och 

försörjningsystem 
Behovet av att teknisk infrastruktur och försörjningssystemet fungerar i 
samhället är stort. Det räcker med små störningar för att skapa större 
konsekvenser. De lager som finns är små och ”just-in-time-lager”. Lagring 
innebär en kostnad och det bidrar till sårbarheten. 

5.3 Antagonistiska hot och social oro 
Brottslighet och kriminalitet kan öka i samband med antagonistiska hot med 
bland annat stölder och sabotage. Särskilda grupperingar som tar tillfället i akt 
för att orsaka mer oro och skada bland allmänheten. De kan även agera 
genom att utsätta andra för hot och våld. Det kan uppstå en brist på 
förtroende för kommunen och medborgargarden kan skapas utav delar av 
allmänheten vilka kan börja agera utanför lagrummet.  

5.4 Inträffade händelser 

5.4.1 Översvämning 2014  
I föregående risk- och sårbarhetsanalys valdes riskscenariot skyfall ut för 
djupare analys. Scenariot byggdes på den översvämning som inträffade 2014. 
De analyserade riskerna är fortfarande relevanta. Uppföljning gjordes och 
lärdomar togs tillvara. 

5.4.2 Anlagda bränder 
Under värmeböljan sommaren 2018 inträffade flertalet bränder i Vedum och 
Larv. Bränderna visade sig vara anlagda. Kommunen samverkade med 
räddningstjänst, polis, näringslivet, svenska kyrkan samt försäkringsbolag vid 
dessa händelser. Uppföljning är gjord och lärdomar tas tillvara. 

5.4.3 Bombhot 
Under våren 2019 bombhotades Kommunhuset i Vara. Det var en 
handläggare som fick hot via telefonsamtal. Kommunhuset stängdes på 
polisens rekommendation. Uppföljning är gjord och lärdomar tas tillvara. 

5.5 De största hoten från scenarion som 

analyserats 
Fokus har lagts på konsekvenserna, då en extraordinär händelse redan är 
osannolik. Sannolikheten av att händelsen inträffar är svår att bedöma. Vid 
workshop-arbetet gjordes inte några bedömningar. Sammanställning har i 
efterhand gjorts av säkerhetssamordnarfunktionen.  
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5.5.1 Större våldsrelaterad händelse. 
Händelsen kan få katastrofala konsekvenser beroende på när och var. En del 
verksamheter inrymmer många individer så som skolor och barnomsorg, 
verksamheter som ligger tillsammans med vårdcentralen, boenden och andra 
verksamheter som dagligen har många besökare.  

Konsekvenserna ökar om det drabbar kommunens samhällsviktiga 
verksamheter.  

Orsaken kan vara en terrorhandling eller någon form av sabotage, en individs 
missnöje med ett beslut men kan också vara någon form av organiserad 
brottslighet. 

5.5.2 Vattenbrist 
Långa perioder av höga temperaturer kan leda till vattenbrist och otjänligt 
vatten. En annan extraordinär händelse som kan påverka vattnet kan vara en 
olycka där vattnet påverkats av kontaminering eller sabotage av vattnet så att 
det inte går att använda. Utan dricksvatten blir konsekvenserna katastrofala då 
blir det en fråga om överlevnad och vid brist på vatten blir konsekvenserna 
mycket allvarliga. 

Vattenbrist påverkar och skapar stora störningar i samhällsviktig verksamhet 
och samhället. Den främsta uppgiften är att säkerställa att det finns 
dricksvatten. Människor och djur står i behov av dricksvatten men även 
kommunal vård, sjukvård, räddningstjänsten och näringslivet med företag 
som använder vatten i produktionen drabbas hårt vid brist på vatten.    

Företag och näringsliv som står i behov och är beroende av vatten, eventuellt 
stora mängder vatten för att kunna producera sina varor och material kan få 
stora ekonomiska förluster. Vid höga temperaturer under lång tid med lite 
eller inget regn blir det torka i skog och mark vilket kan leda till bränder som 
blir svåra att släcka vid brist på vatten.  

5.5.3 Livsmedelsbrist 
Livsmedelsbrist kan ha många orsaker. En orsak kan vara brist på transport. 
En annan orsak kan vara klimatförändringar med höga temperaturer över lång 
tid med torka och brist på vatten som kan leda till dåliga skördar för odlare. 
Vid en brist på varor på grund av leveransproblem kan hamstring ske av varor 
som främst livsmedel, vatten, läkemedel och drivmedel eller annat som 
människor står i stort beroende av. 

Livsmedelsbrist kan orsaka komplikationer för först och främst människor 
som redan är nedsatta, äldre och barn. Livsmedelsbristen kommer antagligen 
inte första dagen om transporterna har slutat att fungera, utan att det tar några 
dagar. Det är färskvaror som det blir brist på först. 

De samhällsviktiga verksamheterna som står i behov till leverans av livsmedel 
drabbas i kommunen. Matdistributionen, barnomsorgen och skolan, 
äldreomsorgen samt andra boenden påverkas vid brist på livsmedel. 
Människor i samhället som inte har livsmedel hemma påverkas snabbt. 
Konsekvenserna av bristen på livsmedel beror på hur långvarig bristen blir.  

Näringslivet ser konsekvenser både i produktionsindustri samt 
försäljningssektorn vilket kan leda till behov av ökad bevakning. 
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5.5.4 Stor brand eller flera bränder 
Klimatpåverkan med höga temperaturer ökar risken för brand, stor brand 
eller fler bränder bland annat på grund av att det blir torka i skog och mark. 
Kraftig blåst och storm kan försvåra släckningsarbete vid brand vilket kan 
leda till att branden sprids på en större yta.  

En stor brand eller flera bränder drabbar människors liv och hälsa beroende 
på var branden är och hur stort område som är drabbat. Personal inom 
räddningstjänsten som arbetar med att släcka branden utsätts för risker. 

Vid anlagda bränder eller bränder som uppstår på grund av sabotage eller 
dylikt så står kommunen inför ytterligare hot som kan yttra sig genom 
exempelvis rädsla och social oro från allmänheten. 

Det kan uppkomma behov av att evakuera samhällen. Bränder kan påverka 
elförsörjning vilket kan få allvarliga konsekvenser då samhället är beroende av 
elförsörjning. 

Konsekvenserna kan resultera i påverkan på människors liv och hälsa samt ett 
ökat behov av personal inom räddningstjänsten. Bränder kan orsaka 
ekonomiska förluster på skog, marker och fastigheter som förstörs. Allmänna 
kommunikationer i form av tåg kan bli inställda på grund av att solkurvor och 
gnistbildning orsakar brandrisk eller brand. 

Samarbete mellan räddningstjänsterna inom kommunen och mellan 
kommuner skapar en större robusthet för att klara av komplicerade och stora 
bränder.  

Vara kommun består till stora delar av åkermark och skogarna är färre än 
uppåt landet vilket bidrar till att risken för spridning av skogsbrand minskar. 
Däremot har Vara större risk för bränder på åkermark i skördetider. 

5.5.5 Drivmedelsbrist 
Drivmedelsbrist påverkar kommunen, sjukvården, näringslivet, allmänheten, 
skolan och alla som åker kollektivt. Flera funktioner i samhället kommer inte 
att kunna fungera som vid normala förhållande, arbetet kommer att ta längre 
tid och kommunen måste anpassa arbetsuppgifterna.  

Vintertid kan det bli problem med framkomlighet på vägar på grund av att 
halk- och snöröjning uteblir. 

Paket-, varu- och postleveranser uteblir vilket bland annat kan orsaka brist på 
olika material.  

Blåljusorganisationer och sjukvård är några som blir högt påverkade vid brist 
på drivmedel.  

Arbeten stannar av och förskjuts i tid, vilket kan generera högre kostnader. 

5.5.6 Långvarigt bortfall av el vilket påverkar t.ex. 
kommunalteknisk försörjning och 
kommunikationen 
Hot som elavbrott eller elbrist framkom i scenarierna antingen direkt eller på 
grund av längre händelsekedjor. Elavbrott kan ha många orsaker men några 
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orsaker till elavbrotten med utgångspunkt från scenarierna var på grund av 
åsknedslag, brand i exempelvis skogsområde eller en parallell händelse. 

Hela samhället och alla kommunens verksamheter, speciellt samhällsviktig 
verksamhet, står i beroende till att elen fungerar. Beroende på årstid och hur 
kallt det är så ser konsekvenserna lite olika ut. Elavbrott innebär exempelvis 
att värmeförsörjning uteblir, det påverkar tillgången på vatten, betalsystem 
ligger nere, det går inte att tanka drivmedel, teknik som är beroende av el 
fungerar inte och samhällsviktig verksamhet påverkas.  

Kommunikation och informationsbrist var ett hot som kom igen i alla tre 
scenarierna. Spridning av information sker i huvudsak via hemsida, intranät, 
sociala medier som alla är beroende av att elen fungerar.  

Konsekvenserna kan bli allvarliga beroende på hur stort område som är 
drabbade, hur länge elavbrottet varar, årstid samt väderförhållanden. 

5.5.7 Läkemedelsbrist 
Människors liv och hälsa kan påverkas negativt. För sjuka och äldre som är i 
behov av livsviktig medicin är behovet stort. De som blir akut sjuka kan bli 
drabbade om det inte finns rätt läkemedel. Konsekvenserna kan bli 
katastrofala beroende på hur lång tid som bristen varar och hur många 
människor som under denna tid blir sjuka eller har brist på livsviktig medicin. 

5.5.8 Personalbrist 
Personalbrist framkom som ett hot i alla de scenarios som ligger tillgrund för 
risk- och sårbarhetsanalysen. Personalbristen kan bero på ett ökat tryck på 
verksamheten, allmänna kommunikationer slutar att gå, brandrisk, sjukdom, 
semester, drivmedelsbrist, brist på barnomsorg eller rädsla på grund av hot 
och våld. 

Inom de kommunala verksamheterna så kan en brist på personal få allvarliga 
konsekvenser då arbete inte kan utföras i normala former. Här handlar det 
om prioritering av arbetsuppgifter.  

Personalbrist inom samhällsviktiga verksamheter påverkar samhället och 
belastar befintlig personal. Det kan skapa störningar i en till flera 
samhällsfunktioner.  

Hot och våldshandlingar som leder till att förtroendevalda avstår från att 
utföra sitt uppdrag är ett hot mot demokratin. 

5.6 Övriga händelser 
Parallella händelser kan påverka kommunens förmåga ytterligare om de sker 
utöver de hot eller risker som framkommit.  

Övriga händelser som kan påverka kommunen: någon form av extremväder 
med översvämningar, ovanligt höga eller låga temperaturer och stormar. En 
större trafikolycka som drabbar många eller stor olycka med farligt gods. 
Effektbrist på elen. Sjukdomar och pandemier. IT-attacker som drabbar 
kommunen. Handlingar kopplade till terrorism, våldsbejakande extremism 
och hämndaktioner i form av pågående dödligt våld.  
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6. Beskrivning av identifierade
sårbarheter och brister i krisberedskap
inom kommunen och dess geografiska

område
Samhället är i många avseenden sårbart och kan drabba människor, 
samhällsviktiga funktioner, miljö- och hälsa samt orsaka ekonomisk skada. 
Samverkan sker inom flertalet områden både inom och mellan kommuner 
och näringslivet. 

6.1 Personal 
Då personal i samtliga verksamheter anses vara en av den viktigaste resursen 
är det viktigt att det finns tydliga och kända rutiner för hur, bland annat 
personalbrist, hanteras vid en krissituation. Samhällsviktig verksamhet är 
beroende av att det finns tillräckligt med personal tillgänglig och 
konsekvenserna kan bli allvarliga om det är en stor brist under längre tid. 
Nyckelpersoner med specialkompetens kommer alltid att finnas och behövas. 
Genom att ta fram skriftliga rutinbeskrivningar och att ge god introduktion 
till semesterpersonal eller nyanställda samt överlämning när personal slutar 
minskar den sårbarheten.  

6.2 Lokaler 
Det är fastighetsenheten på tekniska förvaltningen som har det övergripande 
ansvaret för lokalerna där kommunal verksamhet bedrivs. Lokalerna ska vara 
lämpligt utrustade för verksamheten och det ansvaret ligger på respektive 
verksamhet. 

Alla lokaler står i behov av att ha el, värme, vatten, avlopp, skalskydd, tydliga 
rutiner och åtgärder mot brand. 

Vid en extraordinär händelse eller krissituation kan det bli aktuellt att flytta en 
eller flera verksamheter till andra lokaler. 

6.3 Internet, IT-system, telefoni och 

information 
Det finns en redundans i den interna och externa IT-miljön. 

Vid störningar med internet, IT-system och telefoni kan information ges via 
andra kommunikationskanaler till exempel Sveriges Radio P4. Kommunen 
har en upprättad kommunikationsplan med rutiner. 

Kommunen har RAKELtelefoner, RAdioKommunikation för Effektiv 
Ledning, för kommunal ledningsplats och tillgång till WIS, Skyddad 
Webbaserad Informations System, för samverkan och ledning.  

6.4 Kommunalteknisk försörjning 
Kommunalteknisk försörjning innefattar el, värme, vatten- och avlopp, 
matförsörjning och underhåll av vägar. Hela samhället inklusive all 
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samhällsviktig verksamhet är beroende av att elen fungerar. Den 
samhällsviktiga verksamheten har ett beroende utav reservkraft. 

 Kortare elavbrott behöver inte innebära någon allvarligare störning i
de flesta verksamheter. Undantagsfall är de verksamheter som
omfattar larm. Reservkraft finns i kommunen.

 Stora delar av kommunens värmeförsörjning i Vara och Kvänum
består av fjärrvärme och det är ett beroende som är extra viktigt
vintertid. De fastigheter som värms upp av fjärrvärme kan skadas vid
långvarigt värmebortfall. Vid ett elavbrott klarar fastigheterna att hålla
värmen ca ett dygn.

 Vatten och avlopp. För daglig drift samt kortare avbrott är kommunen
väl rustad. Rutiner och utrustning för att hantera störningar finns.

 Matförsörjning är ett åtagande som måste fungera för att kommunens
skolor, barnomsorg och äldreboenden dagligen ska få mat.
Livsmedelsleverans regleras i ramavtal mellan kommunen och
leverantören. Det finns möjlighet att vid behov styra om
mattillagningen till ett större kök. Kommunen har även ett lager med
torrvaror som kan användas vid en långvarig krissituation

 Underhåll av vägar är ett av gata/park-enhetens prioriterade
åtaganden.

6.5 Fordon och drivmedel 
Det är främst räddningstjänst, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, 
kommunal hälso- och sjukvård och vissa enheter inom tekniska förvaltningen 
som är beroende av fungerande fordon för att kunna upprätthålla sina 
prioriterade åtaganden.  

De kommunägda fordonens drivmedel varierar. De drivs av diesel, bensin, el 
och det finns även hybridbilar samt plug-in hybrider.  

6.6 Läkemedel, hjälpmedel och 

sjukvårdsmaterial 
Läkemedel är ett stort beroende och är i dagens samhälle utskrivna 
individuellt. En brist på viss typ av läkemedel kan leda till att människors 
hälsa och liv påverkas negativt. Det finns två apotek i Vara. För personer som 
får läkemedel via Apodos så har de tilldelning för max två veckor. 
Sjukvårdsmaterial kan lånas inom de olika verksamheterna om det blir ett 
kortvarigt avbrott i leveransen. Vid ett långvarigt avbrott kan det bli brist.  

Hjälpmedel kommer via leverans och om inga tunga transporter går eller vid 
brist på drivmedel kan det dröja eller hjälpmedel kan utebli. Vissa hjälpmedel 
är dessutom beroende av att elen fungerar. 

6.7 Transport, leveranser och allmänna 

kommunikationer 
Transporter är ett stort beroende och även en sårbarhet i samhället. 
Störningar eller uteblivna transporter gör att det kan bli drivmedel- och 
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livsmedelsbrist. Om transporterna uteblir kommer det inget drivmedel till 
tankstationerna inom kommunen vilket bidrar till att det inte går att tanka 
drivmedel.  

De allmänna kommunikationerna minskar i frekvens eller upphör. 

Om leveranser av livsmedel avtar påverkas samhället i stort då 
livsmedelsbutiker inte får nya leveranser.  

Näringslivets behov av in- och utleveranser riskerar att bli stillastående vid 
utebliven transport. Företagen som producerar varor påverkas negativt.   

6.8 Finansiella tjänster 
Om finansiella tjänster inte fungerar påverkas hela samhället. Då det i dag 
styrs mot att vara kontantlöst och digitalt.  

Orsakerna kan vara många till att en störning i betalsystemet inträffar. Det 
kan påverka olika funktioner exempelvis betalkort och swish. 

Finns det ingen el fungerar inte automaterna eller kassorna i butikerna, det 
påverkar ersättningar som ska betalas ut exempelvis lön, pension och övriga 
försörjningsstöd. 

6.9 Blåljusorganisationer, sjukvård och 

omhändertagna avlidna 
I Räddningstjänsten Västra Skaraborgs riskanalys framgår 
förmågebedömningar och förebyggande arbete som rekommenderas för att 
minimera skaderisker och för att motverka att en olycka eskalerar till en 
extraordinära händelse.  

Räddningstjänsten har i uppdrag att exempelvis hantera olyckor, bränder och 
för att förebygga dessa. 

Alla blåljusorganisationer kan komma att beröras av social oro och 
antagonistiska hot i samhället. Vid en sådan händelse kan behovet uppstå av 
att upprätthålla skydd av människor, egendom, miljö, säkerhet, trygghet och 
kontroll.  

Polis finns i Vara tätort.  

Ambulans finns stationerad i Vara. 

Sjukvården, Närhälsan, finns i vårdcentralens lokaler och är öppen dagtid 
måndag till fredag övrig tid får invånare resa till annan kommun för att få 
vård. 

Begravningsverksamhet är beroende av kylrum för att bevara avlidna 
människor.  
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7. Behov av åtgärder med anledning av
risk- och sårbarhetsanalysens resultat
Resultatet av en genomförd analys ska betraktas som ett kunskapsunderlag för 
kommunen.  

Kommunen har idag en god förmåga och en organisatorisk grundstruktur att 
motstå och hantera samhällsstörningar. För att minska sårbarheten i 
kommunen och för att öka förmågan att hantera händelser så sker 
regelbundna övningar och utbildningar. 

Lärdomar från genomförd analys samt erfarenheter från inträffade händelser, 
utbildningar, övningar och det vardagliga arbetet kommer arbetas vidare med 
i kommunen. 
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