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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2019-10-08

§ 295
Risk- och sårbarhetsanalys 2019
KSN-2018-0487
Beslut
Kommunstyrelsens
arbetsutskottföreslårkommunstyrelsenbesluta
1. attanta Risk-ochsårbarhetsanalys
2019för Uppsalakommun.
Beslutsgång
Ordförandeställerföreliggandeförslagmot avslagoch finner att arbetsutskottetbifaller
detsamma.
Sammanfattning
Enrisk-och sårbarhetsanalys
är ett hjälpmedelför att reducerariskeroch minska
sårbarheter.Förkommunenhandlardet om att analyseravilka extraordinärahändelser
somkan inträffa i fredstid,identifierasamhällsviktigaverksamheteroch beroenden,
analyserariskeroch sårbarhetersamtidentifieraåtgärdsbehov.Enligtlag (2006:544)
om
kommunersoch landstingsåtgärderinför och vid extraordinärahändelseri fredstidoch
höjd beredskap(LEH),skavarjekommunrapporterain resultatetav analysentill
länsstyrelsensenastden 31 oktoberunderdet förstakalenderåretefter ordinarieval till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
daterad3 oktober 2019.
Risk-ochsårbarhetsanalys
daterad3 september2019.

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Datum

Diarienummer

Niwong Helena

2019-10-03

KSN-2018-0487

Kommunstyrelsen

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för
Uppsala kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Uppsala kommun.

Ärendet
En risk- och sårbarhetsanalys är ett hjälpmedel för att reducera risker och minska
sårbarheter. För kommunen handlar det om att analysera vilka extraordinära
händelser som kan inträffa i fredstid, identifiera samhällsviktiga verksamheter och
beroenden, analysera risker och sårbarheter samt identifiera åtgärdsbehov. Enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska varje kommun rapportera in
resultatet av analysen till länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen har involverat alla förvaltningar och ett bolag i olika grad.
Förvaltningar och bolag har enskilt fått arbeta med sina risker, sårbarheter och
beroenden. En omfattande workshop där deltagare från alla förvaltningar och ett
bolag fanns representerade har också genomförts. Resultatet har sedan analyserats
och presenteras i en rapport (bilaga).
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Då rapporten visar på eventuella sårbarheter i kommunens verksamhet är den belagd
med sekretess enligt 18 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.
Föredragning
Det har i arbetet identifierats risker och sårbarheter inom kommunen. Det har också
framkommit behov av åtgärder med anledning av resultatet. Resultatet av risk- och
sårbarhetsanalysen kommer senare att bland annat användas i kommunens
styrdokument för arbetet med krisberedskap.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson

Ingela Hagström

Stadsdirektör

Utvecklingsdirektör

