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Sammanfattning 

Samtliga landets kommuner är enligt Lag (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap ålagda att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 

kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en 

risk- och sårbarhetsanalys. 

Sedan Årjäng kommuns förra analys skrevs år 2015 har en arbetsgrupp 

under Länsstyrelsens ledning framarbetat ett länsomfattande dokument till 

stöd för risk- och sårbarhetsanalysarbetet1. Bakgrunden till detta arbete är att 

tillse att Värmlands kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen ska 

kunna utgå från samma metod vad gäller riskidentifiering, riskanalys och 

redovisning av organisationernas risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet 

med arbetet har varit att säkerställa en mer enhetlig redovisning och uppnå 

en ökad samsyn gällande begreppet extraordinär händelse och annan 

terminologi för att ge en bättre grund för samverkan i risk- och 

sårbarhetsanalysfrågor i länet.  

För att belysa Årjäng kommuns risker och sårbarheter samt påvisa förmågor 

att hantera inträffade kriser har en kvalitativ analys utförts, delvis med 

kvantitativ statistik som underlag. Detta har gjorts på både övergripande 

nivå, det vill säga kommunen som geografiskt område och organisation, 

samt på detaljerad nivå, alltså kommunens verksamheter och funktioner. 

Analysen har genomförts av representanter från kommunens verksamheter 

och bolag, samt med konsultativ hjälp från olika expertinstanser. 

Efter att en samhällsviktig verksamhet identifierats har deltagare i 

organisationen deltagit i en workshop i kontinuitetshantering där interna och 

externa kritiska beroenden har identifierats och analyserats. Vid riskanalysen 

identifierades riskobjekt, farliga verksamheter samt potentiella händelser 

som kan drabba kommunen, vilka härstammar från den lista med 

typhändelser som tagits fram i länets arbetsgrupp för RSA. Utifrån dessa 

genomfördes en analys av riskernas konsekvens i relation till samhällets 

skyddsvärden, en uppskattning av klimatförändringarnas påverkan på riskens 

konsekvenser, en gradering av osäkerheten i analysen, samt en bedömning 

av kommunens förmåga att hantera de kriser som händelserna innebär eller 

kan leda till. I denna process har sedan en uppsättning åtgärder kunnat 

identifieras som skulle ha god påverkan på kommunens resiliens mot de 

analyserade riskerna. 

                                                      
1
 Länsstyrelsen. 2019. RSA- stöd. Gemensamt stöd för riskidentifiering, riskanalys och 

redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser i Värmland. 
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Arbetsledare Årjängs Bostads AB  

Kostchef  

Räddningschef 

Kommunikatör 

Bygg och miljö 

Säkerhetssamordning 
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Begreppsförklaring 

Epidemi
2
 

Vanligen en infektionssjukdom som sprids snabbt i ett definierat geografiskt 

område. Om en epidemi täcker en hel eller flera världsdelar benämns den 

pandemi. 

Epizooti & Zoonos
3
 

Epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som har eller kan misstänkas 

få en stor utbredning. Zoonos är en sjukdom eller smittämnen som på ett 

naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. 

Extraordinär händelse
4
 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning eller risk för alvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 

landsting.  

Förmåga
5
 

Här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet 

att motstå allvarliga störningar Med krishanteringsförmåga avses att det 

inom verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas en förmåga att vid 

allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget 

verksamhets- eller ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig 

information och vid behov kunna samverka med andra aktörer. 

Hot
6
 

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. 

                                                      

2
 Nationalencyklopedin, epidemi och pandemi, http://www.ne.se/lang/epidemi#, 2013-09-09  

3
 Länsstyrelsen i Värmland. Epizooti och zoonoser, http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djur-

ochnatur/smittskydd/Pages/smittsamma-och-anmalningspliktiga-sjukdomar--.aspx, 2013-09-09   
4
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd 

beredskap, kap 2 § 1.   
5
 MSB. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, 2011, s. 77.  

6
 MSB. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, 2011, s. 78.  

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djur-ochnatur/smittskydd/Pages/smittsamma-och-anmalningspliktiga-sjukdomar--.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djur-ochnatur/smittskydd/Pages/smittsamma-och-anmalningspliktiga-sjukdomar--.aspx
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Kritiskt beroende
7
  

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna 

fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 

levererande verksamheter relativt omgående leder till 

funktionsnedsättningar, som kan få följder att en extraordinär händelse 

inträffar. 

Krisberedskap
8
 

Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 

organisation och de strukturer som skapats för, under och efter en kris 

förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

Redundans
9
 

Redundans i samhället innebär extra system eller rutiner för att minska 

sårbarheten hos betydande funktioner. Exempelvis att kunna ringa via mobil 

telefoni vid störningar i det fasta telefonnätet.  

(Organisatorisk) Resiliens
10

 

Med resiliens avses den förmåga som ett företag eller en organisation 

besitter för att motstå kriser och påfrestningar. 

Risk
11

 

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 

(negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. 

Riskanalys
12

 

Process för att förstå riskens natur och avgöra risken. Analys av scenarion 

och riskkällor som identifieras i riskidentifieringen, ger svar på sannolikhet 

och konsekvens.  

                                                      
7
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 

2015:5).  
8
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 

2015:5). 
9
 ?  

10
 MSB. Resiliens- Begreppets olika betydelser och användningsområden. 

http://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf. 2015-04-08  
11

 MSB. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, 2011, s. 78.  
12

 Riskhantering – Principer och riktlinjer, Svensk Standard, SS-ISO 31000: 

http://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf
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Riskbedömning
13

 

Övergripande process för riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering.  

Riskbehandling
14 

Process för att förändra risker, t.ex. eliminera riskkällan, förändra 

sannolikheten eller förändra konsekvenserna. Kan bestå av riskminskning, 

riskeliminering, riskförebyggande och riskreducering.
 

Riskdatabas
15 

Kommunens databas med en sammanställning av samhällsviktiga objekt, 

farlig verksamhet, samlingslokaler och andra viktiga funktioner i samhället 

som kan innebära en risk eller ha behov av extra skydd.
 

Riskidentifiering
16

 

Process för att (inom ett avgränsat system) upptäcka, kartlägga, känna igen 

och beskriva risker. 
 

Riskhantering
17

 

Samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende 

på risk. Övergripande beteckning för hela arbetsprocessen med att 

identifiera, analysera och behandla risker. 

Riskkälla
18 

Element som i sig självt eller i kombination har en inneboende potential att 

utgöra en risk. 

Riskreducerande åtgärd
19

 

Åtgärd som avser att minska sannolikheten för eller konsekvenserna av en 

identifierad risk. 

                                                      
13

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
14

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018  
15

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd 

beredskap, kap 2 § 4.   
16

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
17

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
18

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
19

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
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Riskutvärdering/riskvärdering
20 

Process för att jämföra resultaten från riskanalysen med riskkriterierna för att 

avgöra om risken och/eller dess storlek är acceptabel eller godtagbar. Här 

sammanförs data från riskanalysen för olika riskkällor och jämförs med 

varandra, vilket sedan blir ett underlag för sårbarhetsanalys och beslut om 

riskreducerande och/eller sårbarhetsreducerande åtgärder. 

Riskvärde
21

 

En gradering av bedömd sannolikhet för att en händelse inträffar och vilka 

efterföljder den kan få, dess konsekvens. 

Riskindex
22

  

En summering av riskvärden med avsikt att ge ett riktvärde för hur angeläget 

det är att en skadeförebyggande eller risksänkande åtgärd ska vidtas. 

Samhällsviktig verksamhet, SVV
23

 
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 samhällen.  

 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. 

Sårbarhet
24 

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller 

egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse. 

Antagonist
25

 
Person, grupp av personer eller organisatorisk enhet som har för avsikt att 

                                                      
20

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
21

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
22

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
23

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 

2015:5). 
24

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 

2015:5). 
25

 Vägledning för risk-och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. MSB1178 – februari 2018 
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orsaka negativa effekter eller skador på en studerad verksamhet, t.ex. på 

samhällsviktig verksamhet eller utrustning. 
 

Kontinuitet
26

 
Förmåga hos en organisation att efter avbrott fortsätta tillhandahålla operera 

i en i förväg accepterad omfattning. 

Kontinuitetshantering
27

 
Holistisk ledningsprocess som identifierar potentiella hot mot en 

organisation och den inverkan på verksamheten som dessa hot skulle kunna 

medföra om hoten blir verklighet och som ger ett ramverk för att utforma en 

anpassningsbar organisation med förmåga till en effektiv reaktion som 

tryggar värdeskapande aktiviteter och de viktiga intressenternas intressen.  

Sendairamverket (Sendai framework for Disaster Risk Reduction 2015-

2030)
28

  

Sendairamverket (2015-2030) är en internationell, icke bindande, 

överenskommelse som erkänner att staten har den primära rollen att reducera 

katastrofrisker, men att ansvaret bör delas med andra intressenter som 

kommuner, näringslivet och andra aktörer. Sendai är en internationell 

handlingsplan för att minska sårbarheter för katastrofer som omfattar ett brett 

spektra av risker, sju stycken globala mål och fyra prioriteringar.   

Making Cities Resilient
29

 

Making cities resilient är en kampanj som ska främja genomförandet av 

Sendairamverket på lokal nivå och skapa en resilient kommun. För att det 

ska ske har ”The Ten Essentials” tagits fram vilka är tio indikatorer som 

lokalsamhället ska arbeta med för att skapa en resilient kommun. ”The Ten 

Essentials” är direkt länkade till Sendairamverkets prioriteringar. 

                                                      
26

 ISO 22301. Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet. Vägledning till SS-EN ISO 22301 
27

 ISO 22301. Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet. Vägledning till SS-EN ISO 22301 
28

 UNISDR. https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework, 2018-07-05 
29

 UNISDR. https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkitblkitem/?id=1, 2018-07-05 

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkitblkitem/?id=1
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1 Inledning 

Samtliga landets kommuner är enligt lag ålagda att analysera vilka 

extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur 

dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet 

ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

1.1 Syfte 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att analysera de risker och 

sårbarheter som finns i kommunens geografiska område, samt ta fram ett 

åtgärdsförslag för att minska sårbarheten och öka kommunens förmåga att 

hantera händelser. Resultatet av analysen ligger tillgrund för kommunens 

systematiska säkerhetsarbete.  

1.2 Mål  

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: 

 Ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 

 Ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten 

och anställda 

 Ge underlag för samhällsplanering 

 Bidra till en riskbild för hela samhället. 

 Ge underlag för planering samt öka förmågan att kontinuerligt 

bedriva samhällsviktig verksamhet 

 

1.3 Avgränsningar 

Analysen är utförd på den typen av händelser som bedöms kunna leda till en 

extraordinär händelse inom kommunens geografiska område. Andra typer av 

händelser har inte tagits hänsyn till i detta dokument. Händelser vid höjd 

beredskap beaktas inte i RSA:n. 

1.4 Fastställande och uppföljning 

Risk och sårbarhetsanalysen fastställs i kommunfullmäktige under 

mandatperiodens första år eller vid större förändringar. Kommunen 

rapporterar årligen till Länsstyrelsen och MSB hur arbetet med kommunens 

krisberedskap efterlevs. Uppföljningen redovisas för kommunstyrelsen.  
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2 Beskrivning av kommunens och dess geografiska 
mål 

2.1 Kommunens ansvarsområde och uppgift 

Kommunens ansvar och uppgifter regleras i kommunallagen samt 

speciallagstiftningen som inkluderar följande obligatoriska uppgifter: 

 

• Förskoleverksamhet och 

fritidshem  

• Förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola och särskola 

• Kommunal vuxenutbildning 

• Svenska för invandrare 

• Socialtjänst, inklusive 

individ- och familjeomsorg 

• Omsorg om äldre och funk-

tionshindrade  

• Hälso- och viss sjukvård i 

särskilt boende  

• Stadsplanering och 

byggfrågor  

• Hälso- och miljöskydd  

• Renhållning och 

avfallshantering 

• Räddningstjänst  

• Vatten och avlopp  

• Bibliotek  

 

 

• Krisberedskap  

• Kollektivtrafik (tillsammans 

med Region Värmland)  

• Bostadsförsörjning 

• Samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare  

 

Det ingår även ett antal frivilliga 

uppgifter för kommunen, dessa är: 

• Öppen förskola 

• Fritidsverksamhet  

• Bostadsbyggande  

• Energi  

• Hälso- och viss sjukvård i 

hemmet  

• Sysselsättning  

• Näringslivsutveckling  

• Kultur 

 

2.2 Kommunens organisation inklusive bolag och 
förbundssamarbeten 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiga är kommunens högsta beslutande församling 

Fullmäktige fatta beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt för kommunen. Det gäller bland annat skatt och 

avgifter, mål och riktlinjer för verksamheter och budget.  
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2.2.2 Nämnder 

Årjängs kommuns politiska organisation utgörs av kommunfullmäktige och 

nämnderna. Det är fullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas 

och vad de ska göra, förutom de obligatoriska nämnderna. Se figur 1.  

 

Figur 1. Politisk organisation, Årjäng kommun 

 

2.2.3 Förvaltning och verksamheter 

Kommunen har en förvaltning som leds av kommunchefen. Förvaltningen är 

indelad i sex verksamheter. Se figur 2.  

Figur 2. Förvaltningsorganisation, Årjäng kommun 
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2.3 Vilka författningar som har beaktats i redovisningen av risk 
och sårbarhetsanalysen 

Följande författningar har beaktats vid genomförda analyser som ligger 

tillgrund för risk- och sårbarhetsanalysen.  

  

 Avfallsförordning (SFS 2011:927)  

 EG-förordning (178/2002) om 

allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om 

inrättande av Europeiska 

myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om 

förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet 

 Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om 

krav som ska vara uppfyllda för 

att överföringen av el ska vara av 

god kvalitet (EIFS 2013:1) 

 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) 

 Kommunallagen (SFS 2017:725) 

 Lag med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och skyltning 

(SFS 1998:814) 

 Lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (SFS 1990:52) 

 Lag om allmänna vattentjänster 

(2006:412).  

 Lag om elektronisk 

kommunikation (SFS 2003:389) 

 Lag om kommuner och landstings 

åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (SFS 

2006:544)   

 

 Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade 

(SFS 1993:387) 

 Lagen om skydd mot 

olyckor (SFS 2003:778) 

 Livsmedelslag (SGS 

2006:804) 

 Livsmedelsverkets 

föreskrifter om dricksvatten 

(SLVSF 2001:30) 

 Miljöbalken (SFS 1998:808) 

 Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskaps föreskrifter om 

kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser (MSBFS 

2015:5) 

 Skollagen (SFS 2010:800) 

 Smittskyddslagen (SFS 

2004:168) 

 Socialtjänstförordningen 

(SFS 2001:937) 

 Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) 

 Vallag (SFS 2005:837)  
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2.4 Övergripande beskrivning av kommunens geografiska 
ansvarsområde 

2.4.1 Geografiska förhållanden 

Årjäng kommun ligger i sydvästra Värmland och angränsar med Norge i väst 

och Dalsland i syd. Hälften av befolkning bor i de fyra tätorterna Årjäng, 

Töcksfors, Lennartsfors och Svensbyn.  

Kommunen består av stora skogsområden men även flera sjösystem med 

många öar. Se kartbild, figur 3. 
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Figur 3 Kommunkarta 

2.4.2 Demografiska förhållanden 

I kommunen bor 10 011 personer
30

. Under de senaste 10 åren har 

invånarantalet varit ungefär det samma. Störst är åldersgruppen 45-54 år. 

Demografiskt är befolkningen fördelad enligt figur 4. 
31
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http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/B

efolkningNy/table/tableViewLayout1/ (2019-07-23) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/table/tableViewLayout1/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/table/tableViewLayout1/


Årjängs kommun 
Datum 

2018-12-21 
 

 
Sida 

17(40) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Befolkningspyramid, Årjäng kommun 2018 

2.4.3 Hydrologiska förhållanden 

Upperudsälven är ett vattendrag i Dalsland och Värmland som mynnar i 

Vänern vid Köpmannebro i Mellerud. Upperudsälven tillhör Göta älvs 

huvudavrinningsområde och utgör det femte största tillflödet till Vänern.  

Medelvattenföringen är ca 53 m3/sek med den högsta notering i december år 

2000 med 207 m3/sek och den lägsta i oktober år 2003 med 17,8 m3/sek.  

Inom dess avrinningsområde finns en stor del av kommunens sjöar, inklusive 

Stora Le och Foxen, Lelång, Västra Silen och Östra Silen. 

Dalslands kanal är anlagd utefter Upperudsälven med ett flertal 

kanalsträckor och 28 slussar för båttrafiken. 

Vattensystemet är rikligt förgrenat i stora och små sjöar och vattendrag. 

Avrinningsområdet består av ett sprickdalslandskap som i huvudsak täcks av 

skogsmark. Vattnet i området domineras av stora långsträckta sjösystem. 

Områdets västra delar har delar av sin tillrinning i Norge. Karaktäristiskt är 

också skogslandskapets mångfald av mindre sjöar, tjärnar och våtmarker 

som knyts samman av otaliga vattendrag. 

Det finns fem dammanläggningar i kommunen. Dessa finns belägna i 

Östervallskog, Karlsfors, Lennartsfors, Snarkil samt Töcksfors. 
32

 

2.4.4 Infrastruktur 

Genom kommunen går E18 som är en viktig nationell och internationell 

förbindelse. Vägens standard variera med 2+1 väg från gränsen till 

Töcksfors, därefter landsväg med 90 km/h öster ut
33

.  
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http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef

olkningNy/chart/chartViewPopulationPyramid/ (2019-07-23) 
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 Regional beredskapsplan vid höga flöden och dammhaveri i Upperudsälven, 2019-07-05 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/chart/chartViewPopulationPyramid/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/chart/chartViewPopulationPyramid/
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Genom kommun går flera regionala fibernät. Accessnätet har flera aktörer så 

som Årjängs nät och lokala fiberföreningar.  

Vattenfall och Ellevio är elnätsleverantörer i kommunen
34

.  

2.4.5 Näringsliv 

Närheten till Norge gör att det finns många företag som inriktar sig på 

gränshandel samt att många i kommunen pendlar för arbete i grannlandet. 

Kommunen har många små företag. Sysselsättningen i kommunen består 

främst av tillverkning, handel och tjänster. Totalt i kommunen finns cirka 

640 företag. De största privata arbetsgivarna i kommuner finns listade i 

tabellen nedan.  

Tabell 1. Årjängs kommuns största privata arbetsgivare. 

Arbetsgivare Verksamhet Antal anställda 

Hanza Elektromekan AB Tillverkning och försäljning av 

elektronikkomponenter samt mekanisk 

bearbetning jämte därmed förenlig 

verksamhet. 

150-200 

Wermland Mechanics 

Töcksfors AB 

Tillverkning av tunnplåtsdetaljer samt 

montering av elektromekanik till kompletta 

mekaniska system. 

100-149 

Aktiebolaget Melvin Levin Åkeriföretag 50-99 

Askim Stenindustri AB Bearbetning och försäljning av produkter av 

sten samt därmed förenlig verksamhet. 

50-99 

Eurocash Tf 

Shoppingcenter 

Livsmedelshandel 50-99 

Hanza Mechanics Sweden 

AB 

Tillverkning av motorer och turbiner utom 

för luftfartyg och fordon 

50-99 

Nokalux AB Tillverkning och försäljning av armaturer 50-99 

Servicehus Kvarnåsen Vård och omsorg i särskilda boendeformer 

för äldre personer 

50-99 

                                                                                                                                        
33

 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket (2019-07-23) 
34

 https://www.natomraden.se/ (2019-07-24) 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
https://www.natomraden.se/
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3 Arbetsprocess och metod 

3.1 RSA-processen 

RSA:n är den analys som till stor del ligger till grund för arbetet med 

krisberedskap. Risker och sårbarheter som identifieras påverkar exempelvis 

vilken förmåga kommunens krisledning behöver ha eller vilka övningar som 

ska planeras in. 

RSA-processen har utvecklats under åren och det nuvarande arbetet speglar 

kommunens mognad och förståelse för extraordinära händelse. Nya 

föreskrifter, vägledningar och metoder har också stor påverkan på RSA-

processen.  

Arbetet med att sammanställa en RSA genomförs i flera parallella processer. 

RSA-rapporten är delvis en sammanfattning av de analyser som genomförts 

under föregående mandatperiod, men också ett underlag för beslutsfattare för 

pågående mandatperiod.  

3.1.1 Mandatperioden 2019-2022 

Kommunen kommer fortsätta arbetet med att implementera 

kontinuitetshantering, samt delta på länsstyrelsens workshop för identifiering 

av samhällsviktig verksamhet. Åtgärdsplanen beslutas av kommunchefen 

ledningsgrupp och revideras årligen. Följande aktiviteter i RSA-processen 

har planerats, se figur 5.  
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Figur 5. Beskrivning av RSA-processen för mandatperioden 2019-2022 

3.1 Övergripande beskrivning av RSA-metoden 

RSA:n tas fram genom en rad olika metoder. I arbetet med att identifiera 

samhällsviktig verksamhet har en kvalitativ analys gjorts tillsammans med 

övriga kommuner i Värmland samt Länsstyrelsen och Region Värmland. 

Metoden ger en detaljerad bild över vilka samhällsviktiga verksamheter som 

finns i kommunens geografiska område.  Metoden följder den väglednings 

som tagits fram av MSB. Se kapitel 4.  

För att identifiera kritiska beroenden har kommunen tillsammans med 

verksamhetsrepresentanter under en workshop tagit fram underlaget. 

Metoden ger en övergripande bild över kommunens kritiska beroenden. Se 

kapitel 5.  

Arbetet med att identifiera och analysera risker och sårbarheter har gjorts 

med både genom kvalitativa och kvantitativa datainhämtning. Därefter har 

verksamheterna analyserat riskerna. Se kapitel 6.  

Slutligen sammanställs ett åtgärdsförslag som ligger till grund för det 

fortsatta arbetet inom området. 

 

Sammanställa 
RSA, 2019 

Förankra RSA, 
2019 

Ta fram 
åtgärdsplan, 

2019 

Revidera 
kontinuitetsanalys och 
riskanalys, 2020-2022 

Identifera samhällsviktiga 
verksamheter, 2020-2022 

Genomföra 
åtgärder, 

2020-2022 

Revidera 
åtgärdsplan, 

årligen 

Planera och 
utvärdera, 

årligen 

Sammanställa 
RSA, 2022 
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4 Identifierad samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område 

Samhällets krisberedskap är den samlade förmåga som aktörerna i samhället 

har för att förebygga och hantera samhällsstörningar som kan hota 

gemensamma värden och intressen. Aktörer är i detta sammanhang 

offentliga, privata, frivilliga och ideella organisationer samt enskilda 

individer. 

En av de viktigaste uppgifterna för samhällets krisberedskap är att skydda 

och upprätthålla samhällets funktionalitet. En förutsättning för att kunna göra 

detta är att veta vilken verksamhet som alltid måste fungera, alltså vilken 

verksamhet som är samhällsviktig.  

De värden som ska skyddas i arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap 

och civilt försvar utgår i sin tur ifrån fem mål som riksdagen och regeringen 

har formulerat och som beskrivs i Övergripande inriktning för 

samhällsskydd och beredskap (MSB708 - juni 2014): 

 människors liv och hälsa 

 samhällets funktionalitet 

 demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

 miljön och ekonomiska värden 

 nationell suveränitet 

4.1 Vad är samhällsviktig verksamhet? 

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de 

verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av 

avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en 

samhällssektor. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och 

offentliga aktörer
35

.  

Definitionen av en samhällsviktig verksamhet är 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. 
                                                      
35

 MSB. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-

funktionalitet/, (2019-06-19) 
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Kortfattat handlar det alltså om en verksamhet som kan orsaka kriser som 

hotar samhället vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även 

vara en verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående 

kris.  

4.1 Arbetsprocess och metod – Värmlandsmodellen 

Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet i kommunens 

geografiska område har utvecklats under mandatperiod 2015-2018. 

Tillsamman med Länsstyrelsen i Värmland och de värmländska 

kommunerna har en metod för identifiering tagits fram. Metoden bygger på 

MSB:s vägledning. 

I vägledningen för identifiering av samhällsviktig verksamhet har MSB delat 

in samhället i 11 sektorer. Sektorerna innehåller ett antal samhällsfunktioner 

som upprätthålls av samhällsviktiga verksamheter, se figur 6. Samhällsviktig 

verksamhet har delats in i följande sektorer som framgår av figur 7. 

 

 
Figur 6. Samhällsviktig verksamhet upprätthåller viktiga samhällsfunktioner 

som är en del av en samhällssektor 
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Figur 7. Tabell över samhällssektorer och exempel på viktiga 

samhällsfunktioner. 
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För att identifiera samhällsviktig verksamhet har vi tillsammans i Värmland 

genomfört workshops där vi har fokuserat på en samhällssektor i taget. 

Under åren har följande workshops genomförts: 

- Transporter 

- Livsmedel 

- Information och kommunikation 

- Hälso- och sjukvård samt omsorg 

- Finansiella tjänster 

Efter genomförd workshop har vi fått en ökad kunskap om sektorn, vilket 

har varit en förutsättning för att kunna identifiera samhällsviktig verksamhet 

på lokal nivå. Listan över samhällsviktiga verksamheter i det geografiska 

området finns hos säkerhetssamordningen, se bilaga 1.  

Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet ligger till grund för 

många andra arbeten inom krisberedskapen. Bland annat 

kontinuitetshantering, kris – och krigsledning, säkerhet i fysisk planering, 

upphandling och olika beredskapsplaner.  

Projektet med att identifiera samhällsviktig verksamhet fortsätter under 

kommande mandatperiod.  

 

4.1 Sekretess 

Den samlade listan över vilka samhällsviktiga verksamheter som finns i vår 

kommun innehåller aggregerad information som ligger till grund för bland 

annat totalförsvarsplaneringen. Av den anledningen är listan sekretessbelagd 

enligt OSL 15 kap. 2 §.  

Verksamheter som behöver tillgång till information om samhällsviktiga 

verksamheter kan kontakta säkerhetssamordningen.  
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5 Identifierade kritiska beroenden för kommunens 
samhällsviktiga verksamhet 

Syftet med att identifiera kommunens kritiska beroende är att kartlägga vilka 

sårbarheter som finns. Kritiska beroenden, även kallat kritiska resurser, kan 

vara personal, infrastruktur, verksamhetssystem eller varor och tjänster som 

är helt avgörande för att verksamheten ska fungera.  

Inför arbetet med RSA:n genomfördes en workshop där kommunens 

riskgrupp identifierade kommunens kritiska beroenden. Sammanställningen 

av workshoppen finns i bilaga 2. Bilagan är sekretessbelagd enligt OSL 18 

kap. 13 §.   

  

 Följande samhällsviktiga 

verksamheter har 

analyserats  

 Avloppsrening 

 Förskola och fritids 

 Väghållning, snöröjning 

 Grundskola 

 Produktionskök 

 LSS 

 Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 Rehab enligt HSL 

 Miljö 

 Renhållning 

 IFA, försörjningsstöd 

 IFA, flyktingmottagning 

 IFA, omhändertagande av 

barn och vuxna 

 Val 

 Dricksvattenförsörjning 

 Hemtjänst enligt SoL 

 Hemsjukvård enligt HSL 

 Socialpsykiatri 

 Krisledning  

 

5.1 Fortsatt arbete – kontinuitetshantering 

För att säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter fungerar 

oavsett händelse behöver arbetet med kontinuitetshantering utvecklas.  

Kontinuitetshantering handlar om att skapa ett systematiskt arbetssätt för att 

öka vår förmåga att hantera oönskade händelser. I kontinuitetshantering 

ingår ett flertal aktiviteter som följer PDCA-modellen.  

1. Planera och förankra 

2. Kartlägga och analysera 

3. Återkoppla resultat och genomföra åtgärder 
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4. Öva och utvärdera 

5. Uppföljning 

6. Förbättra 

Effekten av att arbeta systematiskt med kontinuitetshantering är vid en 

inträffad störning sjunker inte den operativa nivån lika lågt samt att 

avbrottstiden reduceras. Se figur 8. 

  

Figur 8. Effekten av att arbeta med kontinuitetshantering. 
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6 Identifierade och analyserade risker för kommunen 
och kommunens geografiska område 

6.1 Metod för riskidentifiering 

Riskidentifieringen är den process i vilken riskerna som analyseras i RSA:n 

har identifierats. Identifieringen är genomförd i tre delar. Först identifierades 

de risker som fanns i kommunens handlingsprogram enligt LSO 2003:778, 

de risker som identifierades i metodstödet för RSA enligt LEH 2006:544 och 

de risker som identifierats i kommunens kontinuitetshanteringar. Av alla 

dessa risker, cirka 130 stycken, genomfördes ett urval utifrån definitionen av 

extraordinär händelse enligt LEH 2006:544. De risker som ansågs kunna 

leda till en extraordinär händelse analyserades vidare i en riskanalys, se 

bilaga 3. De risker som inte ansågs kunna leda till en extraordinär händelse 

hanterades dels i kommunens handlingsprogram, samt i kommunens 

kontinuitetshanteringar eller i kommunens säkerhetsskyddsanalys. 

6.1 Mallar och konsekvenstabeller 

Bedömning av sannolikhet 

Sannolikhet Återkomsttider 

Mycket låg 

sannolikhet  

>1000 år  

Låg sannolikhet  1/100 – 1/1000 år  

Medelhög sannolikhet  1/50 – 1/100 år  

Hög sannolikhet  1/1 – 1/50 år 

Mycket hög 

sannolikhet  

1/10 år 

Figur 10: Bedömningskriterier för sannolikheten att en risk eller ett hot 

inträffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årjängs kommun 
Datum 

2018-12-21 
 

 
Sida 

28(40) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Bedömningskriterier för hur framtida klimatförändringar kan komma att 

påverka frekvensen av identifierade risker och hot. 

 

Bedömning av osäkerhet 

Osäkerhet per 

bedömning 

Förklaring 

Ingen osäkerhet  Massiv erfarenhet eller annat underlag talar för 

bedömningen och det är närmast omöjligt att 

bedömningen skulle vara felaktig.  

Mycket liten osäkerhet  Omfattande erfarenhet eller annat underlag talar för 

den gjorda bedömningen, men det finns en viss 

möjlighet att den skulle vara felaktig.  

Tydlig osäkerhet  Den bedömningen som är gjord är den rimligaste, 

men det finns klart ett utrymme för att den skulle 

vara felaktig.  

Mycket stor osäkerhet  Det har nätt och jämt gått att göra en bedömning. 

Det finns ytterst lite att stödja sig på i frågan och 

möjligheten för fel är överhängande. 

Avstår bedömning  En bedömning i frågan skulle vara en ren gissning.  

Figur 12 Bedömningskriterier för skattning av osäkerhet vid analys. Ur FORSAs 

modell.
36
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 FOI:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA), FOI-R—3288--SE 2011, ISBN 978-91-7056-

128-3  

Klimatpåverkan 

Minskar Hotet/risker drabbar Årjäng kommun mindre 

frekvent än i dagsläget 

Oförändrad Hotet/risken drabbar Årjäng kommun i samma 

omfattning som idag 

Ökar Hotet/risken kommer troligtvis att drabba Årjäng 

kommun mer frekvent framöver än vad som sker 

idag 
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Bedömning av konsekvens 

Konsekvens Liv och hälsa Samhällets 

funktionalitet 

Grundläggande 

värden, demokrati 

och rättssäkerhet 

Egendom och 

miljö 

Mycket 

begränsade 

Små direkta 

hälsoeffekter 

Mycket begränsade 

störningar i 

samhällets 

funktionalitet 

Övergående misstro 

mot enskild 

samhällsinstitution 

Mycket 

begränsade 

skador på 

egendom och 

miljö 

Begränsade  Måttliga direkta 

hälsoeffekter 

Begränsade 

störningar i 

samhällets 

funktionalitet 

Övergående misstro 

mot flera 

samhällsinstitutioner 

Begränsade 

skador på 

egendom och 

miljö 

Allvarliga Betydande 

direkta eller 

måttliga 

indirekta 

hälsoeffekter,  

Allvarliga 

störningar i 

samhällets 

funktionalitet, 

Bestående misstro 

mot flera 

samhällsinstitutioner 

eller förändrat 

beteende 

Allvarliga 

skador på 

egendom och 

miljö 

Mycket allvarliga Mycket stora 

direkta eller 

betydande 

indirekta 

hälsoeffekter 

Mycket allvarliga 

störningar i 

samhällets 

funktionalitet 

Bestående misstro 

mot flera 

samhällsinstitutioner 

och förändrat 

beteende 

Mycket 

allvarliga skador 

på egendom och 

miljö 

Katastrofala Katastrofal 

direkta eller 

mycket stora 

indirekta 

hälsoeffekter,  

Extrema störningar 

i samhällets 

funktionalitet 

Grundmurad misstro 

mot 

samhällsinstitutioner 

och allmän 

instabilitet,  

Katastrofala 

skador på 

egendom och 

miljö 

Figur 13: Bedömningskriterier för konsekvensen av att en risk eller ett hot 

inträffar. Kriterierna är uppdelade efter de nationella skyddsvärdena. 

Skyddsvärdet nationell suveränitet beaktas inte eftersom risk- och 

sårbarhetsanalysen enligt lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544) 

avser extra ordinära händelser i fredstid. Mallen är från MSBs vägledning för 

risk- och sårbarhetsanalyser
37

 men sorterat på skyddsvärde
38

. 

 

                                                      
37

 Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, MSB 245 2011, ISBN 978-91-7383-129-1 
38 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar MSB777 2017, ISBN 978-

91-7383-569-5 
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6.2 Riskanalys 

En analys av de identifierade riskernas konsekvens i relation till samhällets 

skyddsvärden har utförts där en uppskattning av klimatförändringarnas 

påverkan på riskens konsekvenser har gjorts, en gradering av osäkerheten i 

analysen, samt en bedömning av kommunens förmåga att hantera de kriser 

som händelserna innebär eller kan leda till. I de fall där 

sannolikhetsbedömningen varit förenad med alltför stor osäkerhet har 

bedömning inte gjorts. 

En redovisning av riskanalysen finns i bilaga 3. Bilagan är sekretessbelagd 

enligt OSL 18 kap. 13 §. 
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7 Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister 
i krisberedskap inom kommunen och dess 
geografiska område 

Sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess 

geografiska område har bedömts och beskrivits dels med utgångspunkt i de 

kritiska beroenden som identifierats, men även förmågebrister som 

framkommit efter inträffade händelser och utförda övningar har tagits 

hänsyn till. 

 

En redovisning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom 

kommunens geografiska område finns i bilaga 3. Bilagan är sekretessbelagd 

enligt OSL 18 kap. 13 §. 
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8 Behov av åtgärder med anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat 

Identifieringen av sårbarheter och brister ligger till grund för 

åtgärdsbehoven. En redovisning av identifierade åtgärdsbehov finns i bilaga 

4. Bilagan är sekretessbelagd enligt OSL 18 kap. 13 §. 
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Bilaga 1. Identifierad samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område 

Sekretess enligt lag om offentlighet och sekretess 15 kap. 2 § 
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Bilaga 2. Identifierade kritiska beroenden för 
kommunens samhällsviktiga verksamhet 

Sekretess enligt lagom offentlighet och sekretess 18 kap. 13 § 
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Bilaga 3. Beskrivning av identifierade sårbarheter 
och brister i krisberedskap inom kommunen och 
dess geografiska område 

Sekretess enligt lagom offentlighet och sekretess 18 kap. 13 § 
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Bilaga 4. Behov av åtgärder med anledning av risk- 
och sårbarhetsanalysens resultat 

Sekretess enligt lagom offentlighet och sekretess 18 kap. 13 § 

 


