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Ärendet 
Enligt 2 kap 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska Uppsala kommun analysera vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet ska för varje mandatperiod sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Uppsala kommuns senaste risk- och sårbarhetsanalys gjordes 2008. 

Uppsala kommun ska vidare, enligt 8 § i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), 
årligen följa upp risk- och sårbarhetsanalysen och rapportera detta skriftligen i elektronisk 
form till länsstyrelsen, utom de år då risk- och sårbarhetsanalysen redovisas. 

Föredragning 
Uppföljningen behandlar ändrade förutsättningar samt genomförda och planerade åtgärder som 
påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts i risk- och sårbarhetsanalysen. 
Dessutom rapporteras resultatet av genomförd uppföljning. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör  Tf chef för kommunledningskontoret 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

KS 3  10 SEPTEMBER 2014



KOMMUNSTYRELSEN 

Handläggare 
Nylén Jimmy 

Datum 
2014-08-13 

Diarienummer 
KSN-2014-0940 

- 
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Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser för 
Uppsala kommun 

Inledning 

Uppsala kommun överlämnar härmed 2014 års uppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys för 
extraordinära händelser 2008. 

Rapporteringspunkter 

1. Ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som
gjorts enligt 6 §.

2. Genomförda och planerade åtgärder som påverkar riskbilden eller de
förmågebedömningar som gjorts enligt 6 §.

3. Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser.

1. Ändrade förutsättningar
Organisation
• Uppsala kommun har genomfört en översyn av nämndorganisationen och kommer den

1 januari 2015 att träda in i en ny organisation. Detta innebär ett ändrat ansvar inom
kommunen genom att nya nämnder träder i kraft och att vissa nämnder avvecklas.
Samtidigt genomför kommunledningskontoret en omorganisering för att bättre spegla
den nya nämndorganisationen.

• En ny säkerhetsfunktion har upprättats på kommunledningskontoret som på ett bättre
sätt ska stödja och samordna säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen.

• Räddningscentralen i Uppsala har flyttat och utalarmering sker nu från Storstockholms
räddningscentral i Täby.

• Uppsala kommun har beslutat att upphandla IT-drift och telefoni.

2. Genomförda och planerade åtgärder
Reservkraft
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• Uppsala kommun har sedan 1999 reservkraft i form av en gasturbin som ägs av 
Vattenfall AB. Vid elbortfall kan gasturbinen försörja en mindre del av Uppsala, men 
framförallt kan den användas för att starta kraftvärmeverket från dött nät och försörja 
Uppsala med elektricitet i ö-driftläge. Uppsala kommun har beslutat att delfinansiera 
en storrevision av gasturbinen vilket ska ske senast november 2014. Därefter bedöms 
en ny storrevision krävas efter 10 år och den totala livslängden bedöms vara 20 år. 

 
Översvämningsförordningen 
• Uppsala tätort har inom ramen för förordningen om översvämningsrisker identifierats 

som ett av 18 områden i Sverige med förhöjd översvämningsrisk. Kommunen har 
tidigare mottagit hotkartor och riskkartor för översvämningsområdet. Dessa kartor har 
spridits i organisationen och används i arbetet med den nya översiktsplanen. Uppsala 
kommun kommer fortsatt delta i länsstyrelsens arbete med att ta fram en 
riskhanteringsplan för Fyrisån. 

 
Rekryteringar 
• Flera för krisberedskapen viktiga rekryteringar har gjorts. Speciellt nämnvärt är att en 

ny säkerhetschef har rekryterats till kommunledningskontoret för att leda det 
strategiska säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen. 

 
System och funktioner 
• Som en del av arbetet med den nya säkerhetsfunktionen kommer Tjänsteman i 

beredskap (TiB) att införas. Därtill kommer också kommunikationssystemet RAKEL 
att anskaffas. 

• Kommunen har infört ett nytt incident- och avvikelserapporteringssystem som 
succesivt kommer att införlivas i kommunens organisation. 

 
Övning, utbildning, planering och analys 
• Diverse mindre krisövningar har genomförts vid kommunens olika verksamheter. 
• Kommunen ingår fortsatt i projektet social oro som länsstyrelsen driver och arbetar 

samtidigt på en handlingsplan för agerande vid social oro. 
• Uppsala kommun deltog i den regionala kärnenergiberedskapsövningen Havsörn. 

Övningen visade hur den aktuella förmågan gällande både beredskap för 
kärnenergiolyckor, men också hur förmågan att genomföra kommunövergripande 
övningar ser ut. Den nya säkerhetsfunktionen kommer att arbeta mer med 
utvecklingen av dessa förmågor. 

 
 
 
 
 
 
3. Resultatet av genomförd uppföljning 

• Uppföljningen av risk- och sårbarhetsanalysen från 2008 visar att den i betydande grad 
är inaktuell. En ny risk- och sårbarhetsanalys har påbörjats. Arbetet fokuserar på att 
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identifiera styrkor och svagheter i krisberedskapsförmågan kopplat till översvämning, 
social oro och kriser generellt. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Fredrik Ahlstedt   Astrid Anker 
Ordförande    Sekreterare 
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