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 Kommunstyrelsen 

Prioriteringsordning och planeringsunderlag för Styrel 2015 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna prioriteringsordning för styrel enligt bilaga, 
 
att godkänna planeringssunderlaget och överlämna det till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har i arbetet med styrel dels reviderat den prioriteringsordning som 
underlaget utgår ifrån för att bättre matcha den utveckling som skett inom krisberedskaps-
området i övrigt. Därtill har kommunledningskontoret reviderat planeringsunderlaget. 

Ärendet 
Styrel är en nationell process där offentliga aktörer och elnätsföretag tar fram ett underlag för 
att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare om eleffektbrist uppstår. Syftet är att lindra 
negativa samhällskonsekvenser vid en sådan situation. Energimyndigheten har i ansvar att 
vart fjärde år ta initiativ till en ny planeringsomgång. Vid årsskiftet 2014/2015 startade 
processen på lokal nivå och kommunens arbete påbörjades av kommunledningskontoret. 
Arbetet har fokuserat kring att aktualisera och revidera underlaget från 2011 då vissa 
elanvändare upphört, andra flyttat och nya tillkommit. 
 
Vid planeringsomgången 2011 beslutade kommunstyrelsen den 9 februari 2011 (§ 25) om en 
prioriteringsordning. Under de senaste åren har Sveriges krisberedskapssystem utvecklats 
vilket lett till att denna ordning nu är föråldrad. För planeringsomgång 2015 har 
kommunledningskontoret därför arbetat fram en ny prioriteringsordning för att bättre 
harmonisera med krisberedskapen i övrigt. 
 
Fokus i processen har varit att aktualisera och revidera planeringsunderlaget från 2011. Det 
praktiska arbetet bestod i att identifiera så kallade anläggnings-id för varje enskild 
samhällsviktig elanvändare. Detta är ett 18-siffrigt nummer som finns på elanvändarens 
faktura från elnätföretaget och på elmätaren. Tidigt i arbetet beslutades att utgå ifrån och 
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uppdatera det tidigare underlaget från 2011 samt att göra mindre kompletteringar. Detta bland 
annat på grund av en snäv tidsram och arbetets omfattning. Förutom kommunlednings-
kontoret har även Teknik & service och brandförsvaret varit delaktiga i att aktualisera och 
komplettera underlaget. 
 
Kommunen har genom det geografiska områdesansvaret till uppgift att också verka för att 
identifiera privata aktörer som är samhällsviktiga. Ett mindre antal privata aktörer är 
identifierade. Alla de identifierade anläggningarna prioriterades sedan utifrån den framtagna 
prioriteringsordingen. Totalt har ungefär 880 anläggnings-id identifierats av kommunen, 
statliga myndigheter och landstinget. 
 
Kommunledningskontoret sände den 14 april 2015underlaget till elnätsföretagen som 
identifierar elledningar och elområden som berörs. Materialet återsänds till kommunen i slutet 
av maj. Därefter görs en sista översyn innan det slutligen ska levereras till länsstyrelsen senast 
1 juli. Den nationella planeringsprocessen ska sedan vara klar den 16 november 2015. 

Föredragning 
Prioriteringsordningen, som ligger till grund för planeringsunderlaget, utgår från de sju 
prioriteringsklasser som regleras i förordningen om planering av samhällsviktiga elanvändare. 
Enligt förordningen prioriteras elanvändare som: 

1. På kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa. 
2. På kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet. 
3. På längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa. 
4. På längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet. 
5. Representerar stora ekonomiska värden. 
6. Har stor betydelse för miljön. 
7. Har stor betydelse för sociala och kulturella värden. 

 
Övriga elanvändare ingår i prioritetsklass åtta. Dessa prioriteras inte i styrel då de inte är 
samhällsviktiga. De samhällsviktiga elanvändarna delas ytterligare in i viktiga samhälls-
funktioner och samhällsviktiga verksamheter. 
 
Planeringsunderlaget utarbetas utifrån prioriteringsordningen. Det innehåller uppgifter som är 
sekretessbelagda. Underlaget kommer inför kommunstyrelsens sammanträde finnas 
tillgängligt på särskilt sätt. Prioriteringen exklusive de samhällsviktiga elanvändarna kan ses i 
prioriteringsordningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Inledning 
Styrel är en planeringsprocess där statliga myndigheter, kommuner, landsting och 
elnätsföretag tar fram ett underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en 
situation med eleffektbrist. Syftet med styrel är att lindra negativa samhällskonsekvenser som 
en bortkoppling av elanvändare vid eleffektbrist medför. Denna process styrs av Statens 
energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 
 
Eftersom styrel är en del av Sveriges krisberedskapssystem är den nära kopplad till de övriga 
uppgifter som kommunen har inom området. En av dessa uppgifter är att identifiera 
samhällsviktig verksamhet inom ramen för lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Den föreliggande prioriteringsordningen för styrel används i processen för 
att prioritera olika typer av samhällsviktiga elanvändare till rätt 
prioriteringsklass. Prioriteringsordningens syfte är också att få styrel att 
harmonisera med krisberedskapen i övrigt, bland annat genom enhetliga 
begrepp och enhetlig utformning. Se figur till höger. 

Samhällsviktig elanvändare och prioriteringsklasser 
Samhällsviktiga elanvändare är en typ av samhällsviktig verksamhet och 
delas in i sju prioriteringsklasser. Enligt förordningen om planering för 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare prioriteras elanvändare som: 
1. På kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa. 
2. På kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet. 
3. På längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa. 
4. På längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet. 
5. Representerar stora ekonomiska värden. 
6. Har stor betydelse för miljön. 
7. Har stor betydelse för sociala och kulturella värden. 

Övriga elanvändare ingår i prioritetsklass åtta. Dessa prioriteras inte i styrel då de inte är 
samhällsviktiga elanvändare. 

Samhällsviktig verksamhet, viktig samhällsfunktion och samhällssektor 
Samhällsviktiga verksamheter (samhällsviktiga elanvändare) är verksamheter, anläggningar, 
noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållande av 
viktiga samhällsfunktioner. Viktig samhällsfunktion upprätthåller en viss funktionalitet. Varje 
sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer. Förhållandet mellan dessa visas i 
figuren nedan. 
 
  

Samhällssektor 

Viktig 
samhällsfunktion 

Samhällsviktig 
verksamhet Upprätthåller 

Är en del av 

Samhällsviktig 
elanvändare Är en sorts 

Prioritering av 
samhällsviktiga 
elanvändare 

Prioritetsklasser enligt 
styrelförordningen 

Sortering med 
utgångspunkt i allmänna 

råd om risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Prioritering enligt 
föreskrifter om styrel 
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Prioriteringsordning 

1 *Prioritering bestäms av annan aktör än Uppsala kommun. 

Styrel 2015 prioriteringsordning  
Prioritering Viktiga samhällsfunktioner Typ av samhällsviktig verksamhet 
1. 
Elanvändare som 
redan på kort sikt 
(timmar) har stor 
betydelse för liv 
och hälsa. 
 

Räddningstjänst Brandstation 
Alarmeringstjänst Räddningscentral 

Utomhusvarningssystemet (VMA)*1 
Radiokanal med särskild roll vid kris (VMA) 

Polisiär verksamhet Polisstation 
Omsorg om barn Förskola (fler än 99 barn) 
Omsorg om funktionshindrade och äldre Vård- och omsorgsboende för äldre 

LSS-boende 
HVB-boende 
SOL-boende 

Läkemedels- och materialförsörjning Apotek (urval) 
Radiokommunikation Radiokommunikation* 
Akutsjukvård Sjukhus* 
Telefoni Telefoni* 
Nationell ledning Nationell krisberedskap* 

2. 
Elanvändare som 
redan på kort sikt 
(timmar) har stor 
betydelse för 
samhällets 
funktionalitet. 

Produktion och distribution av fjärrvärme Biogasanläggning 
Produktion och distribution av bränslen och 
drivmedel 

Bensinstation (urval)* 

Dricksvattenförsörjning Vattenverk 
Vattentäkt 
Annan dricksvattenverksamhet 

Avloppshantering Reningsverk 
Dagvattenpumpstation 
Avloppspumpstation 
Annan avlopps- och dagvattenverksamhet 

Lokal ledning Kommunal ledning 
Kommunal krisledning 
Värmestuga/trygghetspunkt 

Regional ledning Regional krisledning* 
Läkemedels- och materialförsörjning Läkemedelsverket* 
Kriminalvård Kriminalvård* 
Socialtjänst Socialtjänst 
Distribution av livsmedel Livsmedelsbutik (urval) 
Distribution av post Postverksamhet 

Postverksamhet (kommunintern) 
Produktion och distribution av 
dagstidningar 

Lokal dagstidning (urval) 
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Elektronisk kommunikation IT-infrastruktur (kommunintern) 
Webbaserat system (kommunintern) 
Social media (kommunintern) 

Telefoni Telefonisystem (kommunintern) 
Bevaknings- och säkerhetsverksamhet Bevakning- och väktarbolag (urval) 
Flygtransport Flygplatsdrift* 

Övrig flygtransport* 
Kollektivtrafik Bussdepå* 
Betalningar Bank (urval) 
Tillgång till kontanter Bank (urval) 

3. 
Elanvändare som 
på längre sikt 
(dagar) har stor 
betydelse för liv 
och hälsa. 

Läkemedels och materialförsörjning Läkemedelsverket* 
Distribution av livsmedel Livsmedelshantering (kommunintern) 
Smittskydd för djur och människor Kommunal smittskyddsverksamhet 
Kontroll av livsmedel Kommunal livsmedelskontroll 
Omsorg om barn Förskola (färre än 99 barn) 

Grundskola 
Skolkök (urval) 
Familjedaghem 

Omsorg om funktionshindrade och äldre Missbruksvård* 
Ungdomshem* 

Primärvård Vårdcentral* 
Sjukvårdsupplysning* 

Regional ledning Landstingets ledning* 
Arkiv* 

4. 
Elanvändare som 
på längre sikt 
(dagar) har stor 
betydelse för 
samhällets 
funktionalitet. 

Väghållning Kommunal väghållning 
Renhållning Kommunal renhållning 
Järnvägstransporter Järnväg* 
Vägtransport Vägtransport* 

Begravningsverksamhet Krematorium 

Nationell ledning Statens Jordbruksverk* 

 Tullkontroll, gränsskydd och 
immigrationskontroll 

Tullkontroll, gränsskydd och 
immigrationskontroll* 

5. 
Elanvändare som 
representerar stora 
ekonomiska 
värden. 

Tillverkningsindustri - 

6. 
Elanvändare som 
har stor betydelse 
för miljön. 

Kemisk industri - 

7. 
Elanvändare som 

Registrerade trossamfund Samlingslokaler (urval) 
Lokal ledning Arkiv 
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har stor betydelse 
för sociala och 
kulturella värden. 

Kultur Kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse 
(urval) 
Övrig kultur 

Utbildning Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 

8. 
Övriga 
elanvändare. 

Prioriteras ej i styrel Prioriteras ej i styrel 
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