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Dnr KS 2019-572

Kommunstyrelsen

Risk- och sårbarhetsanalys 2019
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Kommundirektören ges rätt att utfärda tillämpningsanvisningar under
förutsättning av kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram och fastställa en åtgärdsplan,
samt att årligen inarbeta åtgärderna i förslag till budget för kommande år,
under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys, enligt lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och under höjd beredskap fastställs, samt översänds till
länsstyrelsen
2. Risk- och sårbarhetsanalysen överlämnas till berörda nämnder för
beaktande och fortsatt handläggning.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återrapportera till länsstyrelsen och
Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap hur kommunen arbetar
med de åtgärder som risk- och sårbarhetsanalysen visat behov av.
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4. Kommunstyrelsen ges rätt att göra ändringar i Risk- och
sårbarhetsanalysens bilagor: Plan för Linköpings kommuns
krisorganisation i fred och vid höjd beredskap och Riktlinje för Linköpings
kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022.
Ärende
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället
och öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att bidra till en helhetssyn
på riskhantering: internt skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära
händelser.
Risk- och sårbarhetsanalysen för Linköpings kommun har genomförts i
enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
föreskrifter.
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Identifierade och analyserade risker för kommunen samt beskrivning av
identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess
geografiska område är redovisade i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, där
även förbättringsområden framgår.
Bedömningen av krisberedskapen är att Linköpings kommuns förmåga att
hantera kriser och incidenter i huvudsak är god.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-05
Risk- och sårbarhetsanalys 2019
Bilaga 1 – Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och höjd beredskap
Bilaga 2 – Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022
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Bakgrund
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället
och öka förmågan att hantera kriser. Genom ett systematiskt arbetssätt ger
analysen kommunen ökad kunskap för att både förebygga och förbereda sig för
olyckor och kriser. Målet är också att bidra till en helhetssyn på riskhantering:
internt skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser.
Följande punkter visar hur kraven på redovisning jämlikt 4§ MSB FS 2015:5 i
föreskrifterna uppfylls i Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys:
- Beskrivning av kommunen och dess geografiska område
- Beskrivning av arbetsprocess och metod
- Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område.
- Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet
- Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens
geografiska område
- Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom
kommunen och dess geografiska område.
- Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat
Lagstiftningen och förordningar reglerar att kommunfullmäktige ska fastställa
en risk- och sårbarhetsanalys en gång per mandatperiod, första året efter ett
allmänt val.
Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära
händelser.
Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter
ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman resultatet av sitt arbete
med risk- och sårbarhetsanalysen och rapportera detta till länsstyrelsen.
Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys innehåller en del uppgifter
som enligt kommunens bedömning omfattas av sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagen (OSL, 2009:400).
Kommunstyrelsen kommer att behandla en version av Risk- och
sårbarhetsanalysen som innehåller delar eller avsnitt som belagts med sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen, 18 kapitlet, 13 §.
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Kommunfullmäktige kommer inför sin behandling av ärendet att erhålla en
sekretessprövad version.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering hanteras inom kommunstyrelsens budget.
Samråd
Risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
representanter från Leanlink (kost och restaurang), kommunikationsstaben,
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
säkerhetsenheten och juridikenheten, Tekniska Verken i Linköping AB, LKdata samt Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).
Uppföljning och utvärdering
Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att ta fram och fastställa en
åtgärdsplan, samt att årligen inarbeta åtgärderna i förslag till budget för
kommande år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Länsstyrelsen i Östergötland
Räddningstjänsten i Östergötland
(RTÖG)
Tekniska Verken i Linköping AB
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Kommunkansliet (uppdrag x 2)

