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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-13

Dnr 2015/41-042

Barn- och utbildningsnämnden

Staffan Sjölund
Barn- och utbildning
0304-60 11 00
staffan.sjolund@tjorn.se

Avvikelserapport - tillfälliga händelser av
ekonomisk art för april 2015
Förslag till beslut
Vid dagens sammanträde, 2015 05-20, finns inget att rapportera.
Sammanfattning
Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på
nämndens dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik
i sin uppföljning utifrån gällande regelelverk samt ur revisonshänseende.
Avvikelsen ersätter inge nämndens uppföljning av den egna ekonomi,
utan är ett komplement till denna.
Tidigare beslut
BoU-nämnden 2014-09-11 § 56
BoU-nämnden 2014-11-20 1 74, externa gymnasiet (fordonsprogrammets
inriktning)
BUN 2015-02-19 § 15, information om möjlig avvikelse gällande
ersättningar.
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Dnr 2015/88-042

Barn- och utbildningsnämnden

Staffan Sjölund
Förvaltningschef Barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Delårsbokslut april 2015
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet till och med
april 2014
Sammanfattning
Samtliga nämnder och förvaltningar ska vid delårsboksluten redogöra för
arbetet med kommunfullmäktiges mål. I tillägg till detta skall även en
prognos för budgetens utfall presenteras. Utöver detta redogörs även för
relevant personalstatistik.
Samverkan
Ärendet har samverkats muntligt vid sammanträde 6 maj 2015.
Bilagor
Förvaltningens sammanställning över måluppfyllelse, ekonomiskt utfall
och budgetprognos samt personalstatistik.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2015/88-042

Ärendet
Samtliga nämnder och förvaltningar ska vid delårsboksluten redogöra för
arbetet med kommunfullmäktiges mål. I tillägg till detta skall även en
prognos för budgetens utfall presenteras. Utöver detta redogörs även för
relevant personalstatistik.
Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna
ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag.
God ekonomisk hushållning är att uppdragen genomförs med tilldelades
resurser samt att det utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet.

Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.
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Barn- och utbildningsnämnden
Delårsbokslut
April 2015

Björn Möller
Ordförande

Staffan Sjölund
Förvaltningschef
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Vision: Barn och utbildningsnämnden satsar på att Tjörn ska ha den bästa skolan,
förskolan och fritidshemmen i Sverige. Vi ska nå dit genom att ha en
genomgående hög kvalitet i vår utbildningsverksamhet och genom livslångt
lärande.

Ingress
Tjörns kommuns Barn – och ungdomsplan, 0-24 år, 2013-2023, antagen i
kommunfullmäktige den 22 november 2012.
Planen har Barnkonventionen som grund och dess övergripande syfte är att
säkerställa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Målet för planen är att skapa
ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning för nuvarande och kommande
satsningar, beslut och aktiviteter som rör barn och unga i Tjörns kommun.
Inriktningarna och målen i planen är gemensamma för samtliga förvaltningar och
bolag. Detta innebär att man ska arbeta gemensamt för att uppnå målen.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola,
pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass,
grundskola och särskola. Nämnden är därutöver ansvarig för de
gymnasieungdomar som är mantalsskrivna på Tjörn och som studerar i övriga
gymnasieskolor runt om i landet.
Vuxenutbildningen, särvux och svenska för invandrare (SFI) ingår också i
nämndens ansvarsområde utöver det centralt reglerade aktivitetsansvaret
(tidigare informationsansvar) för kommunens ungdomar 16 – 20 år.
Kund
Våra kunder är barn, elever och deras vårdnadshavare samt vuxna medborgare
som vill utbilda sig. Näringslivet är en viktig kund som vi försörjer med riktad
utbildning utifrån deras behov samt utbildar kommande arbetskraft.
Strategier för att våra kunder ska vara nöjda är:



Vi ska nå hög måluppfyllelse utifrån statliga styrdokument.
Vi ska skapa en arbetsmiljö för barn, ungdomar och vuxna som stimulerar
till utmaningar och där det skapas ett entreprenöriellt förhållningssätt samt
en god kommunikation. Kundnöjdheten mäts årligen med enkäter till barn
och föräldrar samt eleverna i grund- och gymnasieskolan.
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Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► 1,5 mkr riktade medel tillförs årskurs 1 – 3 för att förbättra
kvaliteten ytterligare.
Kommunfullmäktige riktar 2015 ytterligare 1,5 miljoner kronor (1,5 miljoner
kronor under 2014) till grundskolans årskurs ett till tre för att kunna stärka
verksamheten i dessa åldersgrupper. Speciellt ska barn med behov av särskilt
stöd värnas.
Vilka mål som ska uppnås för eleverna och vilka förväntningar som kan ställas
på skolan ska kommuniceras både med elever och föräldrar. Genom detta
skapas trygghet och tydlighet under elevernas skolgång.
Genom att följa kartläggningsschemat för svenska och matematik har
verksamheten förbättrat uppföljningen av elevers lärande och utveckling i
tidigare åldrar, vilket medför möjligheter att sätta in tidiga och riktade insatser
för att stödja eleverna.
Elevernas kunskapsutveckling följs också upp i de nationella ämnesproven i
svenska/svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3. Uppföljning och
analys sker både på nationell nivå, i kommunen och på varje skola.
Mätning av matematisk förståelse för elever i årskurs 2 och läsförståelse för
elever i åk 3 genomförs årligen på varje skola och redovisas för nämnden i
årsredovisningen.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Läsförståelse årskurs 3

100%

Matematikförståelse årskurs 2

100%

Mål
2016

Mål
2017

100%

100%

100%

100%

Analys och måluppfyllelse
Uppföljningsområdet 1 och 2 har nyss genomförts och resultatet sammanställs i
maj månad.
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej
2. Nej
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Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Under 2013 och 2014 har ansökts om statliga medel för
karriärtjänster för totalt 17 förstelärare. En uppföljning ska göras
under 2015 och redovisas för kommunstyrelsen.
Alla förskollärare och lärare uppmanas att söka förskollärarlegitimation respektive
lärarlegitimation. Vid nyanställning fr.o.m. ht 2012 krävs examensbevis och
legitimation. Enligt den nya skollagen ska lärare senast den 1 juli 2015 ha
ämnesbehörighet i de ämnen och för de årskurser de undervisar i.
Behörighetskomplettering pågår.
Staten tillskjuter stimulansbidrag i form av ”Lärarlyftet II” och ”Förskolelyftet”
för kompletterande ämnesbehörigheter och kompetenser. Dessa utbildningar
innebär också en kostnad för kommunen under åren 2012-2015. Staten tillskjuter
dock medel för förestelärarnas löner.
Under hösten 2013 rekryterades 5 förstelärare för en period av 3 år med statlig
finansiering. 2014 rekryterades 12 förstelärare för en period av 1 år med statlig
finansiering. 2015 finns statliga medel för ytterligare 1 tjänst.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Öka antalet förstelärare

1

Mål
2016

Mål
2017

Analys och måluppfyllelse
Förvaltningen diskuterar för tillfället om tjänsten ska vara riktad mot ett eventuellt
fokusområde. Någon ytterligare förstelärare har ännu inte rekryterats men ska
vara genomförd innan vårterminen 2015 är avslutad.
Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej
1. Nej
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► Under 2015 ska den plan som barn- och utbildningsnämnden tar
fram avseende hur det nya digitala verktygskonceptet med 1-1 ska
förbättra undervisningen redovisas för kommunstyrelsen.
En grundförutsättning för all IKT-pedagogisk inom förvaltningen är en utbyggd
och väl fungerande infrastruktur – främst i form av trådlösa nätverk och
stödutrustning i undervisningsrum och lärmiljöer. Vid starten av höstterminen
lanserades den planerade satsningen med elevdatorer, enligt beslut och tidplan, i
årskurserna 7-9.
Som en förberedelse inför denna satsning har samtliga skolledare, tillsammans
med enheternas IT-pedagog, under 2013 genomgått utbildningen ”Skolutveckling
och ledarskap i en digital tidsålder”. Under utbildningen skapade varje enhet en
lokal plan för sitt arbete med IKT (informations- och kommunikationsteknik).
Denna plan ger varje enhet från förskola och upp till årskurs 6 möjlighet att själva
välja digitala verktyg i korrelation med planens innehåll. Resultatet redogjordes
vid enheternas kvalitetsredovisningar hösten 2014.
För att skapa långsiktiga grundförutsättningar för en stark IKT-pedagogisk
utveckling har förvaltningen utarbetat en strategisk plan (se bilaga) inom området
vilken beslutades i nämnden i oktober 2014. Planen beskriver en treårig strategi
för att uppnå målet att IKT-verktyg används i all undervisning regelbundet.
Skollagens krav, läroplanens mål samt utvecklingen av kommunikationssamhället
innebär att tillgången till digitala verktyg i erforderlig omfattning för Tjörns barn
och elever är en förutsättning att nå såväl läroplanens mål som målen i
budgetdokument. Färsk forskning visar att personliga IKT-verktyg i de yngre
åldrarna kan ha en avgörande betydelse för kunskapsutveckling, motivation och
att kunskapsmålen nås. Förvaltningen vill därför understryka vikten av att
genomföra och bygga ut s.k. 1-1 till att omfatta samtliga årskurser inom
grundskolan. Detta fordrar dock att nödvändiga investeringsbeslut fattas.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Andelen enheter med utbyggd IKTinfrastruktur
Andelen enheter med implementerad IKT
enligt beslutad plan
Andelen elever i årskurs 7-9 som upplever
att IKT används i undervisningen ska öka

50%

Mål
2016

Mål
2017

75%

100%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

Analys och måluppfyllelse
1. Det finns fortfarande enheter som saknar möjlighet till god
datakommunikation.
2. Arbetet fortgår enligt den strategiska plan förvaltningen tagit fram.
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3. Arbetet pågår. I GR:s kommungemensamma enkät svarade 98% av eleverna
i åk 8 att de tyckte att de hade god tillgång på datorer/läsplattor och medan
82% av dem svarade att de tycker läromedlen (böcker, dataprogram mm) är
bra.
Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej
1. Delvis
2. Delvis
3. Ja

Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara bland de som är i topp
tio i Sverige och lägst topp tre i Västra Götalands län.
År 2012 var Tjörns elevers kunskapsresultat (genomsnittligt meritvärde) vid en
jämförelse högst i Västra Götaland medan de år 2013 och 2014 var de näst högsta.
Tjörns skolor har en bra verksamhet med god måluppfyllelse för eleverna. För att
öka måluppfyllelsen ytterligare krävs ett fortsatt målmedvetet arbete utifrån våra
styrdokument. Vi behöver också fortsätta arbetet med strukturen för uppföljning
och utveckling av analysen av elevernas måluppfyllelse i de olika ämnena.
Framgångsfaktorer är bl.a. att:
 Tjörn har en hög andel behöriga förskollärare och lärare.
 Fem av Tjörns skolor deltar eller har genomfört Skolverkets matematiklyft
för att utveckla matematikundervisningen.
 Kommunen deltar i SKL:s satsning på styrning och ledning, vars mål är att
måluppfyllelsen i matematik ska ha förbättrats till PISA-undersökningen
2015.
 Ett screeningsschema från förskoleklass till årskurs 9 finns för matematik
och svenska. Detta är dels ett verktyg för pedagoger och rektor för att följa
måluppfyllelsen för enskild elev och elevgrupp, dels ett verktyg för att
kvalitetssäkra en tidig upptäckt av stödbehov med möjlighet att sätta in
verkningsfulla och riktade åtgärder.
 Systematiseringen av de estetiska lärprocesserna har ökat i ett nära
samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen.
 Det entreprenöriella lärandet har utvecklats genom projekt i kommunens
skolor.
 Inför läsåret 14/15 har sammanlagt 17 förstelärartjänster, vars uppgift är
att utveckla sina ämnen på respektive skola och i kommunen, tillsatts.
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Som referens att mäta kunskapsresultaten används genomsnittligt meritvärde i
årskurs 9.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Tjörns kommuns meritvärde ska vara som
lägst topp tre i Västra Götalands län
Tjörns kommuns meritvärde ska vara som
lägst topp tio i Sverige
Antal skolenheter som deltar/deltagit i
Skolverkets matematiklyft

Mål
2015

Mål
2016

Mål
2017

1-3

1-3

1-3

1-10

1-10

8

8

1-10

Analys och måluppfyllelse
1. Meritvärdet i åk 9 bygger på vårterminens betyg därför kan inte resultatet
redovisas ännu. Resultaten för Västra Götalands kommuners samtliga
meritvärden, som behövs för en jämförelse, redovisas till hösten. Läsåret
2013/2014 var det genomsnittliga meritvärdet för Tjörn 228,2, vilket var
det näst högsta meritvärdet i Västra Götalands län.
2. Meritvärdet i åk 9 bygger på vårterminens betyg därför kan inte resultatet
redovisas ännu. Resultaten för rikets samtliga kommuners meritvärden,
som behövs för en jämförelse, redovisas till hösten. Läsåret 2013/2014
innebar det genomsnittliga meritvärdet för Tjörn att kommunen blev
placerad på 14:e plats i SKL:s öppna jämförelser för riket.
3. Fridas hages, Rönnängs, Kållekärrs och Långekärrs skolor avslutar
matematiklyftet i juni. Bleketskolan och Häggvallskolan startade i april.
Därmed kommer samtliga 8 skolenheter att ha genomfört matematiklyftet i
juni 2016.
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej
2. Nej
3. Delvis

Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i
svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka under 2015. I
sammanhanget ska hänsyn tas till att jämna ut betygsskillnaderna
mellan pojkar och flickor.

Sida 7 (25)
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut april 2015
12

För att öka måluppfyllelsen på de nationella proven arbetas en kommungemensam
strukturerad modell för genomförande, uppföljning, analys och åtgärder fram.
Åtgärderna ska rikta sig mot så väl mot årskurserna innan provet (åk 3 och åk 6)
som årskurserna efter.
Analys och jämförelse av resultaten 2015 kommer att göras mot resultaten från
vårterminen 2014. Resultaten på de nationella ämnesprovens publiceras på
Skolverkets databas Siris enlig nedanstående.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Andel elever som nått nivån godkänt i de
nationella proven i matematik och
svenska i årskurs 3.
Dessa resultat publiceras på Skolverkets
databas november 2015.
Andel elever som nått minst betyg E i de
nationella proven i matematik och
svenska i årskurs 6.
Dessa resultat publiceras på Skolverkets
databas december 2015.
Andel elever som nått minst betyg E i de
nationella proven i matematik och
svenska i årskurs 9.
Dessa resultat publiceras på Skolverkets
databas december 2015.

Mål
2016

Mål
2017

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analys och måluppfyllelse
1. förvaltning Undervisande lärare från F-5 skolorna ska genomföra en
resultatkonferens tillsammans när de rättat de nationella proven i åk 3. Utifrån
ett antal frågeställningar genomför de även en analys/reflektion över
resultaten för att ringa in åtgärder för ökad måluppfyllelse i framtiden.
Analyserna lämnas till respektive rektor samt
2-3. Undervisande lärare från de båda högstadieskolorna har suttit tillsammans
och rättat de nationella proven i åk 6 och 9 i samtliga ämnen dessa
genomförs. Utifrån ett antal frågeställningar genomförs även en
analys/reflektion över resultaten för att ringa in åtgärder för ökad
måluppfyllelse i framtiden. Analyserna lämnas till respektive rektor samt
förvaltning.
Genomförandet av nationella proven pågår och resultaten har därmed ännu
inte redovisats till SCB eller presenterats av Skolverket.
Uppdraget uppfyllt:
1-3. Nej
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Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Öka personaltätheten per barn i förskolan till att minst motsvara
genomsnittet i Västra Götalandsregionen.
Antalet barn per årsarbete har under en fyraårsperiod legat under snittet för Västra
Götalandsregionen.
Antal barn per årsarbetare
Tjörn
VG
2009
4,5
5,4
2010
5,8
5,5
2011
5,7
5,4
2012
5,7
5,5
2013
5,6
5,5
2014
(Inga uppgifter finns ännu tillgängliga.)
Nedanstående tabell visar att Tjörn har en hög kompetens i förskolan.
Antal barn per årsarbetande förskollärare
Tjörn
VG
2011
7,5
9,3
2012
8,8
9,6
2013
7,3
9,5
2014
(Inga uppgifter finns ännu tillgängliga.)
För att komma till att minst motsvara genomsnittet årsarbetare per barn i Västra
Götalandsregionen krävs ytterligare 1,6 årsarbetare till en kostnad av ca 730 000
kr.

NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Antal barn per årsarbetare

5,5

Antal barn per årsarbetande förskollärare

7,3

Mål
2016

Mål
2017

Analys och måluppfyllelse
Statistiken för 2015 finns ännu inte tillgänglig.
1. Antalet barn per årsarbetare 2014 var 5,7 i Tjörns kommun och 5,5 i
Västra Götalands län. (Skolverkets databas)
2. Antalet barn per årsarbetare med förskollärarexamen 2014 var 10,7 i
Tjörns kommun och 12,0 i Västra Götalands län. (Skolverkets databas)
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Uppdraget uppfyllt:
1. Nej (2014)
2. Ja (2014)

Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Genomföra en utredning av vår skolstruktur och om så behövs
verkställa eventuella förändringar.
Förvaltningen beräknar att en genomgripande utredning (Skola 2025) enligt
uppdrag ska kunna slutredovisas i början av 2015. Utredningen kommer att belysa
två huvudsakliga perspektiv – de ökade kvalitativa kraven/lagkraven på
huvudmännens utbildningsverksamhet beslutade av regering och riksdag samt
förvaltningens totala lokalkapacitet kopplat till demografisk utveckling av
elevantalet. Kommunen är också ålagd att följa kommunallagens krav på god
ekonomisk hushållning.
Redan nu ser förvaltningen en tydlig förändring i den totala lokalkapaciteten där
kvadratmeterytan/elev har ökat från 2008 fram till idag. Detta innebär att
nämnden i nuläget budgeterar mer för lokalkostnader/elev än tidigare.
Förvaltningens preliminära nulägesbedömning är att utredningen kommer att
påvisa behovet av större skolomstruktureringar inom budgetperioden 2015-2017.
Effektmålen uppfylls under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Utredning Skola 2025 genomförd

1

Lokalyta/elev minskas jämfört med
föregående budgetår

Mål
2016

Mål
2017

<2015

<2016

Analys och måluppfyllelse
Utredning Skola 2025 är genomförd och godkändes av BoU-nämnden
15-04-01.
Uppdraget uppfyllt:
1. Ja
2. Nej
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Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► De utökningar av ramen som sker utöver behov för oförändrad
verksamhet ska prioriteras till de grupper som arbetar närmast
brukarna
Den ramökning som kommer att tilldelas förskolan skall riktas till pedagogisk
personal i barngrupp med syfte att minska antalet barn per årsarbetare.
Övriga eventuella statliga ramökningar skall riktas till aktuell skolform och
prioriteras till de grupper som arbetar närmast brukarna.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Antal barn per årsarbetare i förskolan
skall minska
Antal barn per årsarbetande förskollärare

Mål
2016

Mål
2017

≤5,5
≤7,3

Analys och måluppfyllelse
Statistiken för 2015 finns ännu inte tillgänglig.
1. Antalet barn per årsarbetare 2014 var 5,7 i Tjörns kommun och 5,5 i
Västra Götalands län. (Skolverkets databas)
2. Antalet barn per årsarbetare med förskollärarexamen 2014 var 10,7 i
Tjörns kommun och 12,0 i Västra Götalands län. (Skolverkets databas)
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej (2014)
2. Ja (2014)
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Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Barn- och utbildningsnämnden ska i samverkan med
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen
som samordnar arbetet starta en familjecentral på östra Tjörn och
utreda förutsättningarna för att senare starta en familjecentral på
västra Tjörn/Kållekärr
Processledaren för Strategisk samverkansgrupp ska under 2015 tillsammans med
lokalsamordnaren, Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
Kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskansliet arbeta fram ett
förslag på hur uppdraget ska kunna realiseras.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

En familjecentral har startat

1

Mål
2016

Mål
2017

Analys och måluppfyllelse
I slutet av december 2014 samlades representanter från berörda verksamheter som
ska ingå i en familjecentral. En styrgrupp och en arbetsgrupp bildades och har
sedan januari arbetat med att ta fram en rapport. Rapporten belyser vinsten för
såväl verksamhet som invånare att öppna en familjecentral på Tjörn. Däremot
ifrågasätts om kommunen har det barnunderlag och de ekonomiska möjligheter
som krävs för att starta två familjecentraler. En negativ konsekvens av två
centraler kan enligt styrgrupperna vara begränsade öppettider. Positiva
konsekvenser är ökad tillgänglighet och därmed även ökad service.
Uppdraget uppfyllt: Delvis
En rapport är framtagen men en familjecentral är ännu inte genomförd

Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring
medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i
dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer,
näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar
samhällsutveckling.
Sedan 2011 har en kommungemensam enkät gått ut till GR:s samtliga elever i
årskurserna 2, 5 och 8 samt deras föräldrar. Underlaget används bl.a. för att
utveckla kvaliteten i våra skolor.
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Förskolor och skolor arbetar med delaktighet genom föräldramöten,
utvecklingssamtal och samarbete kring enhetsspecifika frågor genom föräldraråd/föreningar. I skolorna finns det elevråd som för en dialog med skolans
representanter i övergripande frågor, samt matråd som för en dialog med skolan
och måltidsbolaget.
Inför varje nytt ämnesområde som planeras i skolan ges eleverna möjlighet att
vara delaktiga i hur man ska arbeta.
Kommuninvånarna involveras i vissa förändringar av våra lokaler och
uteområden.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Antal kommungemensamma enkäter i åk
2, 5 och 8 riktade till elever och deras
vårdnadshavare
Antal dialog- och kartläggningsmöten i
samverkan med andra förvaltningar inför
start av en familjecentral
Antal föräldramöte per läsår och
barngrupp (minst ett per läsår)

1
5

Mål
2016

Mål
2017

?

1

Analys och måluppfyllelse
1. GR:s kommungemensamma enkät riktad till elever i åk 2, 5 och 8 samt
deras vårdnadshavare, genomfördes under veckorna 8-12. Utifrån
resultaten arbetar respektive enhet vidare med de nyckelområden de anser
behöver utvecklas.
2. Det har ännu inte genomfört något dialog- eller kartläggningsmöte när det
gäller framtagande av familjecentral. Det ska genomföras efter att
rapporten är framtagen och presenterad. Det kommer då ske med fokus på
innehåll i verksamheten inför öppnande av familjecentral.
3. Genomfört i grundskolan och förskolan läsåret 2014/2015.
Uppdraget uppfyllt:
1. Ja
2. Nej
3. Ja
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Gemensamma uppdrag åt KoF, BoU, Soc 2015
► Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar
i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden.
Strategisk samverkansgrupp har uppdraget att följa upp det gemensamma
förvaltningsövergripande arbete som görs för barn och unga som befinner sig i,
eller riskerar att hamna i, ett utanförskap.
De effekter som önskas av det gemensamma arbetet är att fånga upp och stödja
barn och unga som riskerar ett utanförskap, att alkohol-och drogkonsumtionen
bland unga ligger på en låg nivå och att samverkan kring barn och familjer ska ske
på ett samordnat och strategiskt sätt.

NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Mål
2016

Andel nöjda barn i Kulturplaneten1,
lägerverksamhet för utsatta barn
Effekt 2, andel unga som provat narkotika i åk
9/andel unga som intensivkonsumerar alkohol
i åk 9
Västbas3 andel barn som upplevs ha fått en
förbättrad situation

90%

100%

<5%/

<3 %/

<20%
70%

<18 %
75%

Mål

Analys och måluppfyllelse
En diskussion förs ständigt i Strategisk samverkansgrupp (SoS) över läget för
utsatta barn och unga på Tjörn. I januari lyftes bekymret med droger i kommunen
och gruppen beslöt att kalla till en mobilisering över förvaltningsgränser där även
bolag, politiker och andra aktörer var inbjudna. I april samlades ett femtiotal
personer kring frågeställningen ”Hur ska vi minska missbruket och dess
konsekvenser på Tjörn?”. Dagen blev ett avstamp för ett mer långsiktigt arbete.
Kulturplaneten är ett veckolångt dagläger med kulturinriktning. Lägret är kostnadsfritt.
Effektmål 1: barnens egen utvärdering utifrån upplevt läger, detta mäts en gång per år efter
genomfört läger.
1

2

Effekt är en evidensbaserad metod där utbildad personal från barn och utbildning samt
socialtjänsten medverkar på ett föräldramöte/termin i skolår 6-9 för att informera med syfte att
senarelägga alkoholdebuten hos ungdomar. Effektmål 2: andel ungdomar som är
intensivkonsumenter av alkohol (dvs. provat alkohol någon gång per månad eller oftare) ska ej
överstiga 20 % och andel som någon gång provat narkotika ska ej överstiga 5 % i åk 9. Detta mäts
via CAN, Lupp och andra nationella mätningar.
Västbas, förvaltningsövergripande (Soc, KoF, BoU) individärenden där man arbetar tillsammans
med familjen och den unge själv. Effektmål 3: Mätning genom SDQ där man ser den unges
utveckling. S ett evidensbaserat och manualbaserat utvärderingsinstrument.
3
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Något som lyfts tidigare i SoS och som kom fram även under denna dag var
behovet av ett utvecklat motorspår för unga. En plan för detta har tagits fram och
det utvecklade spåret kan förhoppningsvis komma igång i augusti.
SoS har också beslutat att utveckla arbetet med Ung i fokus, där modellen SSPFR
(socialtjänst-skola-polis-(kultur och)-fritid-räddning) möjliggör förbättrad
samverkan i individärenden där unga riskerar utanförskap och destruktiva
mönster. I maj ska personal utbildas så att modellen kan införlivas i verksamheten
redan efter sommaren.
Uppdraget uppfyllt: Nej
1. Kulturplaneten genomförs under sommarlovet 2015 och kan inte utvärderas än.
3. Västbas4 andel barn som upplevs ha fått
en förbättrad situation

nytt

70 %

Analys och måluppfyllelse av förvaltningsövergripande arbete:
En diskussion förs ständigt i Strategisk samverkansgrupp (SoS) över läget för
utsatta barn och unga på Tjörn. I januari lyftes bekymret med droger i kommunen
och gruppen beslöt att kalla till en mobilisering över förvaltningsgränser där även
bolag, politiker och andra aktörer var inbjudna. I april samlades ett femtiotal
personer kring frågeställningen ”Hur ska vi minska missbruket och dess
konsekvenser på Tjörn?”. Dagen blev ett avstamp för ett mer långsiktigt arbete.
Något som lyfts tidigare i SoS och som kom fram även under denna dag var
behovet av ett utvecklat motorspår för unga. En plan för detta har tagits fram och
det utvecklade spåret kan förhoppningsvis komma igång i augusti.
SoS har också beslutat att utveckla arbetet med Ung i fokus, där modellen SSPFR
(socialtjänst-skola-polis-(kultur och)-fritid-räddning) möjliggör förbättrad
samverkan i individärenden där unga riskerar utanförskap och destruktiva
mönster. I maj ska personal utbildas så att modellen kan införlivas i verksamheten
redan efter sommaren.
Uppdraget uppfyllt: Nej
1. Kulturplaneten genomförs under sommarlovet 2015 och kan inte utvärderas än.
2. Effekt-programmet håller på att omarbetas, eftersom det i aktuella
vetenskapliga studier inte ses ha önskad effekt på ungdomsdrickandet. Tjörns
kommun ska arbeta fram en modell baserad på vår lägesbild, våra
Västbas, förvaltningsövergripande (Soc, KoF, BoU) individärenden där man arbetar tillsammans
med familjen och den unge själv. Effektmål 3: Mätning genom Socialstyrelsens bedömningsbetod
SDQ där man ser den unges utveckling. S ett evidensbaserat och manualbaserat
utvärderingsinstrument.
4
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stödverksamheter med stöd av information från bra organisationer. Det nya
programmet beräknas vara igång igen till hösten 2015.
3. Västbasarbetet har varit av varierande kvalitet under årets första kvartal.
Viktiga nyckelpersoner har bytt tjänst och samverkan mellan skolan/socialtjänsten
har därigenom inte uppnått önskad kvalitet.

Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta arbete ska ske i
samverkan med kultur- och fritidsnämndens arbete med det
idrottspolitiska programmet 2016-2020 där spontanidrotten ingår.
Attraktiva skolgårdar som stimulerar till utevistelse med mycket motorisk träning,
samarbete och social kompetens är viktigt såväl på skoltid som på fritid. Det ger
eleverna goda förutsättningar att uppnå en hög måluppfyllelse i skolarbetet samt
tillgång till meningsfulla aktiviteter på fritiden. Den skolgård som står närmast i
tur att ytterligare förbättras är Blekets skola. Arbetet kring förbättringar av våra
utemiljöer sker strukturerat med elevråd, rektor, utsedd grupp av pedagoger på
skolan samt TBAB, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och
utbildningsförvaltningen.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Färdigställande av Blekets skolas
skolgård
Färdigställande av Fridas hages skolgård

Mål
2016

Mål
2017

1
1
1

Färdigställande av Kållekärrs skolas
skolgård

Analys och måluppfyllelse
1. Planering för skolgården tillsammans med elev- och personalrepresentanter är
genomförd. Möten med arkitekt är inbokade.
Uppdraget uppfyllt:
1. Delvis

Sida 16 (25)
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut april 2015
21

Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller
tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en
gång per halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram
under 2015.
Nämndens ansvarsområden pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola och särvux är i
reglerade i skollagen. Redovisning av enheternas kvalitetsarbete görs en gång per
år och sker såväl muntligt som skriftligt.
Skollagen 4 kap 3 §
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Skollagen 4 kap 4 §
Sådan planering, uppföljning och utveckling av enheten som anges i 3 § ska
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Kvalitetsdeklarationer tas fram

2

Mål
2016

Mål
2017

Analys och måluppfyllelse
1. Några nya kvalitetsdeklarationer har inte tagits fram ännu.
Uppdraget uppfyllt:
1. Nej
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Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2015
► I egenskap av beställare av måltider ska barn- och
utbildningsnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade
livsmedel. Huvudsakligen ska detta finansieras med minskat
matsvinn.
Målet för andelen ekologiska livsmedel i den mat som levereras till förskolor och
skolor är 20 procent för år 2014. Detta är uppnått.
Det finns idag ingen vedertagen definition på vad som menas med närproducerade
livsmedel. Därför kan detta inte ges i uppdrag till Tjörns Måltids AB.
Två mätningar per år angående matsvinn genomförs. Mätningarnas resultat
kommuniceras med eleverna och följs upp av skolmåltidsakademin. För att öka
möjligheterna att minska matsvinnet på våra förskolor ska vi om möjligt införa
buffésystem. Måltidens dag, med fokus på ekologiskt producerad mat, genomförs
årligen tredje torsdagen i oktober. Inför denna dag har barn och elever arbetat med
måltiden som en del av hållbar utveckling.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde

Mål
2015

Andelen ekologiska livsmedel

Mål
2016

Mål
2017

25 %

Antal införda buffésystem på förskolorna

3

Antal måltidens dag med olika aktiviteter
kring måltiden inom förskolan, F-5
skolorna och 6-9 skolorna

1

Analys och måluppfyllelse
1. Andelen ekologiska livsmedel förskolor och skolor är mer än 25 %.
2. Buffésystem har genomförts på Rönnäng och Kållekärr samt delvis på
Tångeröd (någon grupp).
3. Måltidens dag infaller i år den 15/10 och tillsammans planeras dagen av
elever, skolpersonal och personal från måltidsbolaget.
Uppdraget uppfyllt:
1. Ja
2. Delvis
3. Nej
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► Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess
handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet.
Handlingsplanens vision är att alla barn och unga ska få möjlighet att uppleva och
uttrycka sig genom konst och kultur. Genom kulturella upplevelser och eget
skapande får barn och unga lust att lära och ges verktyg att bearbeta sin verklighet
och uttrycka sina inre upplevelser.
De effekter vi önskar se av det gemensamma arbetet är att Tjörns skolor fortsatt
befinner sig på topp tre i Västra Götalands län och att barnen och de unga själva är
nöjda med sin fritid och det utbud som erbjuds.

NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Andel elever som får möjlighet till estetiska
lärprocesser och minst en årlig
scenkonstupplevelse / Plats i Västra
Götalands resultatundersökning genom
Kulturträdet5
Andel barn som upplever sig ha en aktiv fritid.
Mäts genom hälsosamtal med skolsköterskan
åk 4 och åk 8, samt genom LUPP
Andel nöjda utövare på Krossekärr6 boende

Mål
2015

Mål
2016

100 %
/topp 3

100 %
/topp 3

80 %

85%

80 %

100%

Mål
2017

Analys och måluppfyllelse
Arbetet med att utvärdera Handlingsplanen för stärkt och samordnad barn-och
ungdomskultur pågår. Planen gäller till 2015 och utvärderingen – som gjorts i
intervjuform med ett femtontal grupper – ska ligga till grund för
5

Kulturträdet, den årskursbundna plan som sträcker sig från förskolan till årskurs 9 och ser till
att samtliga elever får tillgång till kulturella upplevelser och estetiska lärprocesser. Effektmål 1 A:
upplevelsen av aktiviteterna och utvärdering av de samma ska utvärderas varje år av både barn och
vuxna. 80% ska vara nöjda med Kulturträdets aktiviteter och uppleva en samstämmighet med
läroplanens mål.
Effektmål 1B: Kulturträdet är en del av skolans måluppfyllelse och bidrar till resultatet i mätningar
av skolans resultat. Tjörns skolor ska fortsatt befinna sig på topp tre i Västra Götaland.
6

Krossekärrs korttidsboende för barn och ungdomar upp till 21 år som har
funktionsnedsättning. Det ska finnas fritidsaktiviteter med kulturinriktning specifikt riktad till de
barn och unga som finns på Krossekärrs korttidsboende för att ge tillgång till fler
uttrycksmöjligheter. Utvärderingar görs med barnen efter genomförd aktivitet
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Samverkansgruppens arbete med att utforma en ny handlingsplan. Utvärderingen
redovisades på en konferens i april på Nordiska Akvarellmuseet, där så kallade
”triogrupper” från hela Tjörn deltog, sammanlagt cirka 45 personer.
Kontakt har upprättats mellan Västerängs boende för ensamkommande och
Kultur-och fritidscentra Delta. Bland annat pågår ett dansprojekt, som visades på
Öppen Scen i februari. Som en fortsättning produceras nu en dansfilm.
Krossekärrs korttidsboende har erbjudits orkester, dans samt besök på en
teaterföreställning. En utvärdering väntar innan ytterligare aktiviteter erbjuds.
Kulturträdets verksamhet pågår fortlöpande och ska vara helt genomfört till
skolavslutningen i juni.
Uppdraget uppfyllt: Delvis
Statistik från Kulturträdet, hälsosamtalen samt LUPP sammanställs senare under
året.
Sju av tio barn på Korttids har getts möjligheter att utöva olika aktiviteter i
enlighet med konst och kultur, skapande och andra upplevelser. Barnen har
upplevts nöjda, men detta är svårt att mäta då vissa av barnen exempelvis inte har
eget tal.
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Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden, barn-och
utbildningsnämnden samt socialnämnden 2015
► Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen
genomsyra all verksamhet.
Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga ska arbeta med ett
medvetet värdegrundsarbete, där utgångspunkten är barn och ungas delaktighet
och möjlighet till inflytande. Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som rör
målgruppen.
De effekter vi förväntar oss av aktiviteterna är att den upplevda delaktigheten ska
öka bland barn och unga, att de metoder som finns för att beakta barnens
perspektiv i frågor och beslut, Shiers delaktighetsmodell samt Barnchecken,
används av all personal och politiker.
NYCKELTAL
Uppföljningsområde
Upplevd delaktighet7 ska öka enligt GR:s
enkät
Åk 2
Åk 5
Åk 8
Antal barn som utnyttjar Fritidspengen8
Andel politikerbeslut med dokumenterat
barnperspektiv genom Shiers
delaktighetmodell9 /nämndledamöter
medvetna om Barnchecken10 .

Mål
2015

Mål
2016

90 %
80 %
70 %
15 barn

95 %
85 %
75 %
15 barn

100 %
/100 %

100 %
/100 %

Mål
2017

Delaktighet genom skolans arbete med klassråd, elevråd och elevdemokrati, politikers samarbete
med elevråden, gårdsråd och andra kanaler. På Tjörn förekommer t.ex. pizzakonvent vilket är en
informell träff mellan politiker och unga över en pizza där man diskuterar aktuella och angelägna
frågor för ungdomar och bestämmer en träff för uppföljning av diskussionen. Genom alla dessa
forum finns möjligheter att föra fram sin åsikt som barn eller ungdom.
Effektmål 1: upplevd delaktighet ska öka i de undersökningar som görs i frågan, GR:s elevenkät
samt Lupp.
7

8 Fritidspengen, en möjlighet för familjer med försörjningsstöd att få ett riktat bidrag för att
barnen i familjen ska kunna ha fritidsaktiviteter. Effektmål 2: minst 15 barn i familjer med
försörjningsstöd ska få möjlighet till fritidsaktiviteter.

9

Shiers delaktighetsmodell, Den irländske praktikern och forskaren Harry Shier som i sin modell
ger vägledning i hur verksamheter kan uppnå barnkonventionens krav om barns rätt att komma till
tals. Detta är en metod för att öka medvetenheten om Barnkonventionen.
Barnchecken, den korta manual som Tjörns kommun distribuerat till samtliga nämnder som en
kort kom-ihåg-lista där man genom ett antal checkfrågor kan kontrollera att barnets utgångspunkt
beaktas.

10
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Analys och måluppfyllelse
I GR:s kommungemensamma enkät, som riktar sig till elever i åk 2, 5 och 8, finns ett
nyckelområde med rubriken ”Delaktighet och inflytande”. Nyckelområdets resultat
bygger på ett antal frågor som enbart berör undervisningen i skolan och redovisas som
NKI (nöjd kund index). Karaktären på frågorna är olika beroende på elevens ålder.
Resultatet i undersökningen 2015 blev följande:
- Åk 2 NKI 94
- Åk 5 NKI 77
- Åk 8 NKI 61

En utbildning av alla nämnder och bolagsstyrelser om barnkonventionen och
barnchecken pågår och genomförs hos de flesta instanser under våren. Vid alla
beslut som fattats sedan februari 2015 används och dokumenteras
barnperspektivet genom en mall i nämndprotokollet.
Diskussion pågår om att utveckla konceptet Pizzakonvent i riktning mot ett
ungdomsråd eller ett ungdomsting. Ungdomskonsulenten med inriktning
delaktighet undersöker de olika alternativen i samråd med SoS-gruppen.
Undersökningen LUPP som genomförs i åk 8 och åk 2 på gymnasiet är ett viktigt
mätinstrument för att se hur ungdomar uppfattar möjlighet till delaktighet och
inflytande. Den kommer att genomföras hösten 2016 och deltagare ur SoSgruppen kommer redan i vår att gå på en förberedande träff kring detta.
Uppdraget uppfyllt: Delvis
1. I GR:s kommungemensamma enkät, som riktar sig till elever i åk 2, 5 och
8, finns ett nyckelområde med rubriken ”Delaktighet och inflytande”.
Nyckelområdets resultat bygger på ett antal frågor som enbart berör
undervisningen i skolan och redovisas som NKI (nöjd kund index).
Karaktären på frågorna är olika beroende på elevens ålder. NKI åk 2 = 94,
NKI åk 5 = 77, NKI åk 8 = 61.
2. Fritidspengen är till för familjer som under längre perioder uppbär
försörjningsstöd och som har barn mellan 10-16 år. En generösare
biståndsbedömning ska göras för att dessa barn får tillgång till olika
ledarledda organiserade aktiviteter. Enheten för samlad myndighet har
hittills i år gett 15 barn detta stöd.
3. Pågår
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Ekonomi
► Prestation och resultat i fokus.
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska
bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God
ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de
utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet.
Sammanfattning BoU:s samtliga verksamheter
Samtliga verksamheter redovisar ett negativt resultat med -569 tkr för
perioden. Resultat för nämnden och de olika verksamhetsområdena redovisas
enligt nedan.
Nämnd
Nämnden redovisar ett negativt resultat med -389 tkr för perioden.
Resurscentrum
Resurscentrum redovisar ett positivt resultat med 165 tkr för perioden.
Ledning förvaltning
Ledning förvaltning redovisar ett negativt resultat med -382 tkr för perioden.
Redovisad avvikelse beror på att kostnader i form av avgångsvederlag uppstått
under året, vilket inte fanns budgeterat för. En ytterligare förklaring till det
negativa resultatet är att kostnaderna relaterat till vårdnadsbidraget är högre än
budgeterat.
Ledning administration
Ledning administration redovisar ett positivt resultat för perioden med 21 tkr
för perioden.
Ledning förskola och grundskola
Ledning förskola och grundskola redovisar ett negativt resultat för perioden
med -1 315 tkr för perioden. Avvikelse beror delvis på att intäkterna i form av
barnomsorgsavgifter hittills är något lägre än budgeterat. En ytterligare
förklaringspost är ett högre utfall avseende måltidskostnader än förväntat.
Grundskola
Grundskola redovisar ett positivt resultat med 853 tkr för perioden.
Gymnasie- och vuxenutbildning
Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar ett positivt resultat med 1 349 tkr
för perioden.
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Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux
Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux redovisar ett negativt resultat
med - 47 tkr för perioden.
Förskola
Förskolan redovisar ett negativt resultat med -824 tkr för perioden. Redovisad
avvikelse beror delvis på ett trendbrott där fler barn i yngre åldrar önskar
förskoleplats jämfört med vad som budgeterats.
Intäkter

Avdelning
BoU-nämnd

Externa

Kostnader

Interna

Nämnd

0

Resurscentrum

5

Ledning Förvaltning

Summa

0
400

Ledning administration

Externa

Interna

Summa

Resultat

Kommun-

Avvik-

Summa

bidrag

else

0

-365

-24

-389

-389

5

-4 390

-2 628

-7 018

-7 013

7 178

-389
165

400

-2 493

-287

-2 781

-2 381

1 999

-382

70

2

73

-6 494

-2 179

-8 673

-8 600

8 622

21

6 411

0

6 411

-15 365

-43

-15 408

-8 997

7 682

-1 315

Grundskola

630

2 199

2 829

-42 306

-178

-42 484

-39 655

40 507

853

Gymnasie & Vux

585

585

-18 433

-2

-18 435

-17 850

19 198

1 349

Ledning för- & grundskola

Särskolor

0

0

0

-2 407

-357

-2 763

-2 763

2 716

-47

Förskola

14

741

754

-21 180

-94

-21 274

-20 520

19 696

-824

Summa

7 715

3 342

11 057 -113 432

-5 792 -119 224 -108 168

107 599

-569

Resultaträkning
(tkr)

Delår

Budget

Delår

Bokslut

150430

2015

140430

2014

INTÄKTER
Externa intäkter

7 714

17 865

7 811

24 104

Interna intäkter

3 343

1 590

3 899

15 782

11 057

19 455

11 710

39 886

Personalkostnader

-60 416

-176 931

-58 386

-176 967

Externa kostnader

-52 426

-153 990

-48 522

-150 034

Kapitalkostnader

-592

-2 078

-597

-1 663

Interna kostnader

-5 792

-9 256

-6 619

-20 903

Summa kostnader

-119 226

-342 255

-114 124

-349 567

Resultat

-108 169

-322 800

-102 414

-309 681

Kommunbidrag

107 600

322 800

102 772

309 633

-569

0

358

-48

Summa intäkter

KOSTNADER

Avvikelse

Medarbetare
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► Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och
lockar bra och kunnig personal.
Välutbildade medarbetare med ett professionellt förhållningssätt till våra
barn/ungdomar och deras vårdnadshavare är grunden för en hög måluppfyllelse
utifrån nationella styrdokument och lokala politiska mål/uppdrag.
Hela förvaltningen ska arbeta med att tydliggöra strukturer/rutiner inom
ekonomi, personal, administration, information samt verksamhetens behov av
gemensam administrativ styrning. Detta skapar trygghet och tydlighet i
organisationen så att huvuduppdraget att arbeta med våra barn och ungdomar
utvecklas ytterligare.
Tydliga uppdrag och förväntningar på medarbetare ska resultera i en stolthet i
att professionellt utföra sina arbeten.
All personal arbetar med tillit, tydlighet och barnens och ungdomarnas bästa
för ögonen. Chefer inom förvaltningen är extra tydliga med att vara ett gott
föredöme och att alltid utgå från barnets bästa.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Nyckeltal till delårsbokslut 2015-04-30
Period

Period

Period

2015-01-01 --

2014-01-01 --

2013-01-01 --

2015-04-30

2014-04-30

2013-04-30

Årsarbetare månad

389,5

387,9

403,6

Timavlönade

18,4

16,5

18,0

Årsarbetare totalt

407,9

404,4

421,6

Total sjukfrånvaro

8,1

5,6

5,9

samtliga anställda
i procent
Årsarbetare
Ett vedertaget arbetsmått för en årsarbetare är 1,700 timmar.
Antalet årsarbetare för årets första 4 månader ligger högt eftersom huvudsemestern inte ligger inom
dessa månader.

Sida 25 (25)
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut april 2015
30

1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-13

Dnr 2015/89-600

Barn- och utbildningsnämnden

Staffan Sjölund
Barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Intern kontrollplan 2015
Förslag till beslut
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till intern
kontroll för budgetåret 2015
1. Placering samt avgiftshantering inom barnomsorgen
2. Uppföljning av arbetstid för personal inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
3. Kontrollen redovisas i samband med årsredovisningen, men som ett
separat ärende i nämnden.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska nämnden fastställa områden för
intern kontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens
skyldigheter för den interna kontrollen. Nämnden ska upprätta en
organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och
anvisningar.
Intern kontrollplan fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är
upptagna i interna kontrollplanen kan också utföras.
Förvaltningen ger förslag till nämnden på områden som ingår i interna
kontrollen. Utöver detta ska även intern kontrollplan fastställa:
- När och hur ofta kontrollen ska genomföras
- Hur kontrollen ska genomföras
- Vem som ansvarar för kontrollen
- Hur rapporteringen ska ske
Samverkan
FSG 2015-05-06
TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Beslutet skickas till
Samtliga chefer i barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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2015-05-13

Dnr 2015/89-600

Ärendet
Förvaltningen föreslår nämnden att beslut om följande områden:
1. Placering samt avgiftshantering inom barnomsorgen
2. Uppföljning av arbetstid för personal inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
Intern kontroll placering samt avgiftshantering inom barnomsorg
Mot bakgrund av att förvaltningen haft tidvisa svårigheter att placera
barn enligt önskemål inom barnomsorgen inom ramen för beslutade
regelverk samt att barnomsorgen tillför en betydande del av nämndens
intäkter, föreslår förvaltningen nämnden att detta ingår i nämndens
interna kontroll.
Frekvens för intern kontroll:
De områden som beskrivs följs upp tidsmässigt med årsbokslutet årligen.
De specifika områden som föreslås redovisas inom ramen för området är:
Placering
- anmälningsdatum till barnomsorg
- garantitid
- datum för erbjudande av plats
- antal erbjudande till förstahandsval
- placeringsdatum
- orsak till placering efter garantitid
Avgiftshantering
- Antal avgiftsavskrivningar barnomsorg
- Orsak till avskrivning
Intern kontroll - uppföljning av arbetstid för personal inom barnoch utbildningsförvaltningen
Förvaltningens senaste medarbetarenkät visar på generellt höga värden
på den upplevda arbetsbelastningen. Detta tillsammans med
arbetstidsregler för läraravtalet, utbetalda löneersättningar, övertider samt
att den största delen av nämndens budget utgörs av personalkostnader gör
att förvaltningen föreslår att området blir en del av nämndens interna
kontroll.
Frekvens för intern kontroll:
Då det föreslagna området är omfattande föreslår förvaltningen att intern
kontroll för uppföljning av arbetstider för personal sammanförs
tidsmässigt med årsbokslutet årligen. De specifika områden som föreslås
redovisas inom ramen för området är:

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2015/89-600

-

sjukfrånvaro
semesterlöneskuld
innestående komptid
nyttjandegrad av vikarier vid olika typer av frånvaro av ordinarie
personal
- hantering av läraravtalets ramar kring årsarbetstiden
Hur kontrollen ska genomföras:
Kontrollen görs genom framtagande av statistik från personalavdelningen
samt förvaltningens egna verksamheter.
Ansvarig för att kontrollerna genomförs
Förvaltningschef
Planeringschef
Personalchef
Övriga chefer inom förvaltningen med personalansvar
Former för redovisning av interna kontrollområdet
Förvaltningen föreslår att det aktuella interna kontrollområdet redovisas i
samband med årsredovisningen, men som ett separat ärende i nämnden.
Redovisningen ska innehålla sammanställningar på förvaltningsnivå, på
enhetsnivå samt inom respektive personalkategori. Utöver detta ska en
samlad analys göras utifrån det aktuella områdets sammanställda fakta.
Barnperspektivet
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Risk- och
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Tjörns kommun 2015
Version 1.0
Kommunkansliet, Räddningstjänsten
Patrick Sällinen
2015-04-09
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Sammanfattning
Om risk- och sårbarhetsanalysen
Kommunen har sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet
med MSBFS 2015:5 4 §. Efter fastställande av Kommunfullmäktige
kommer denna att rapporteras till Länsstyrelsen. Risk- och
sårbarhetsanalysen är, i de delar som är relevanta, förankrad och känd
hos beslutsfattare, anställda inom kommunen och berörda aktörer inom
det geografiska området.
Ett syfte med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska används som
underlag vid planering och beslut om åtgärder för att minska sårbarheten
i verksamheten och eller stärka kommunens krishanteringsförmåga hos
berörda verksamheter, kommunalägda bolag.
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har följande verksamheter
inom kommunen varit delaktiga: central administration inkl. IT och
informationsverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, föroch grundskola, vatten och avlopp, samhällsplanering, miljö- och
hälsoskydd, räddningstjänst samt Tjörns Bostads AB.

Om kommunens beredskap
I kommunen finns en Tjänsteman i Beredskap (TiB) som har beredskap
dygnet runt alla dagar på året. TIB kan kontaktas framför allt vid
händelser som kan få långtgående konsekvenser, händelser som kan
resultera i samhällsstörningar samt att TiB är en del i konceptet Säker
och Trygg kommun.
Vidare utgör funktionen en viktig aspekt i hela samhällets
krishanteringssystem, TiB bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt
kunna identifiera och varna för händelser som kan leda till oönskade
störningar.
Funktionen TiB är därför en viktig förutsättning för att berörda aktörer
tillsammans kan uppnå samordning av åtgärder som krävs för att hantera
oönskade störningar som kan drabba samhället.
Kommunen har tagit fram en Lednings- och informationsplan samt en
övergripande plan (innehållande utbildning- och övningsplan) för
kommunens arbete med krisberedskap, som innehåller en beskrivning av
det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden.
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Dokumenten har tagits fram i syfte att reducera eller ta bort risker och
sårbarheter, öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet samt hur kommunens krisorganisation ska aktiveras,
organisera sig, leda, samordna, samverka samt säkerställa samband under
en extraordinär händelse samt vilka lokaler som disponeras vid en
extraordinär händelse.
Det ska även klargöras vilket mandat krisledningsorganisationen har med
syfte att kunna verkställa operativ ledning, samverkan,
omvärldsbevakning, framtagande av lägesbild, kriskommunikation samt
analys på kort och lång sikt. Dokumentet kontrolleras minst en gång per
år och revideras vid behov.
Dokumenten ska även beskriva hur kommunen avser att fullgöra
åtgärderna i enlighet med överenskommelsen från 2013 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL 12/6159, MSB 2012-5541) om kommunernas
krisberedskap.
LOTS-gruppen är en samverkansform där kommunerna Lilla Edet, Orust,
Tjörn och Stenungsund ingår och samverkar kontinuerligt kring
säkerhets- och krisberedskapsfrågor. Kommunens förberedelser inför en
extraordinär händelse sker i samverkan med LOTS-kommunerna och
Göteborgs Regionens kommuner.
Det finns rutiner för deltagande i samverkanskonferenser och för att
information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas. Det
finns rutiner för spridning av information till allmänheten via sociala
medier, kommunens webbplats, Viktigt Meddelande till Allmänheten
(VMA), kommunens upplysningscentral, informationsnumret 113 13
samt Sveriges Radio P4. Kommunen har ingen anläggning för
utomhusvarning.
Kommunen har tillgång till WIS och Rakel för att ta emot och dela
information vid extraordinära händelser till länsstyrelsen och andra
kommuner. Däremot är utbyggnaden av Rakel internt inom kommunen
mindre bra.
Inom kommunen finns ett krishanteringsråd i vilket representanter för
kommunen och aktörer involverade i arbetet med att förebygga och
hantera extraordinära händelser inom kommunens geografiska område
ingår och som möjliggör att samverka i syfte att uppnå samordning av
förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse.
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Kommunen har bemanning av krisorganisationen och har en fungerande
ledningsplats vid extraordinära händelser samt en reserv ledningsplats.
De lokaler som används är utrustade och testade med avseende på elförsörjning, med stationär reservkraftförsörjning till lokaler, nödvatten,
arbetsplatser och tekniska system med en uthållighet om minst 72h.
Kommunen bedriver ett sammanhållet arbete avseende
informationssäkerhet och ställer därför alltid krav på
informationssäkerhet i förhållande till andra aktörer när
informationshantering upphandlas av extern leverantör.
Inom kommunen finns en nystartad Frivillig resursgrupp (FRG) med
totalt 12 deltagare.
Praktisk erfarenhet, utbildning och övning
Under 2014 utbildades och/eller övades följande funktioner för att kunna
lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid:
krisledningsnämnd, krisledningsstaber och dess stödfunktioner,
informationsfunktionen, berörda förvaltningsledningar, POSOM,
Tjänsteman i beredskap samt beredskapsfunktioner inom
kommunalteknisk försörjning.
Kommunen har inte säkerställt att krisledningen har grundläggande
kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.
Kommunen har under det gångna året deltagit i planering, genomförande
och utvärdering av samverkansövning på delregional nivå, övning
Helvar. I övningen deltog LOTS-kommunerna samt externa aktörer inom
kommunens geografiska område. Övningen rörde bland annat rutiner för
samlad lägesbild, deltagande i samverkanskonferenser och samordning
av information till allmänheten vid en extraordinär händelse. Övningen
utvärderades av Länsstyrelsen och bland annat dessa erfarenheter ligger
till grund för risk- och sårbarhetsanalysen.
Samtliga övningar under 2014, även mindre funktionsövningar,
utvärderas och det finns befintliga rutiner för att ta till vara erfarenheter
från inträffade händelser och övningar.
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Brister
Det saknas i vissa verksamheter rutiner och planer (kontinuitetsplaner)
för att upprätthålla de mest prioriterade samhällsviktiga verksamheter
som kommunen bedriver eller ansvarar för.
Kommunen saknar fullständiga rutiner för att upprätta och förmedla en
samlad lägesbild inom kommunens geografiska område avseende
extraordinära händelser. Kommunen saknar även fullständiga rutiner för
samordning av information till allmänheten vid en extraordinär händelse.
Kommunen saknar i stort alternativa lösningar, särskilt med avseende på
it-, tele- och radiosystem, för att upprätthålla kommunens prioriterade
kommunikation inom kommunen, till länsstyrelsen och andra kommuner,
samt till allmänheten vid inträffad händelse.
Kommunen saknar en behovsanalys över vilka materiella och personella
resurser som är särskilt kritiska för att hantera extraordinära händelser.
Dokumentationen över vilka interna materiella och personella resurser
som finns att tillgå vid en extraordinär händelse, exempelvis mobil
reservkraft och översvämningsskydd, samt rutiner för att genomföra
underhåll och kontrollera funktionalitet på de materiella resurser som
finns att tillgå vid extraordinära händelser är inte komplett.
Det saknas rutiner, avtal och eller överenskommelser med externa aktörer
om förstärkningsresurser vid extraordinära händelser.
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1

Övergripande beskrivning av Tjörns
kommun och dess ansvarsområde

1.1

Om Tjörns kommun

Tjörns kommun ligger i södra kustbandet av Bohuslän, där ca 75 % av
kommunen utgörs av vattenområde. Landarealen uppgår till 168,2 km2.
Tjörns kommun omfattas av ca 1 546 öar, där den största s.k. huvudön, är
Tjörn. Andra större, angränsande öar som ingår i kommunen är Mjörn,
Härön, Stora och Lilla Dyrön och Lilla Askerön.
På Tjörn bor ungefär 15 000 människor där huvuddelen av dessa är
koncentrerad till några större tätorter såsom Skärhamn, Rönnäng,
Klädesholmen, Åstol, Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs. Merparten av
Tjörn och de omgivande öarna är dock glest befolkade.
Kommunen genomkorsas av länsväg 160, via denna passerar en stor
andel av den totala trafiken. Trafiken slussas sedan vidare på väg 169
och/eller väg 723.
All sjöfartstrafik som ska in och ut från Östersjön passerar Tjörns
kustband. Farleden på Marstrands- Älgö och Hakefjorden in till
hamnarna vid Wallhamn, Stenungsund och Uddevalla är intensivt
trafikerade med sjötrafik.
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Befolkning
Tjörns kommun har ungefär 15 000 invånare, en siffra som fördubblas
under sommartid. Invånarantalet har ökat något de senaste åren samtidigt
som åldersfördelningen har förskjutits från unga till äldre.
Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre än i riket i stort. Likaså
gäller för andelen barnfamiljer med låg inkomst. Andelen utrikesfödda
inom kommunen är 7,1 procent jämfört med riket där siffran är 16,5
procent.
Pedagogisk verksamhet och omsorg
Tjörns kommunala barn- och utbildningsverksamhet omfattar sex
förskolor, åtta grundskolor, inklusive särskola. Verksamheten rymmer
närmare 3 200 barn och ungdomar. Tjörns kommun bedriver ingen
gymnasieverksamhet.

Natur och landskap
Tjörns kommun täcks av ett stort antal varierande naturtyper som
tillsammans bildar ett småskaligt mosaiklandskap. Särskilt värdefulla är
de områden som präglats av generationers hävd av naturliga gräsmarker
genom bete och slåtter. Den småbrutna topografin har gjort jordbruket
småskaligt, vilket har gjort att det finns få jordbruk som idag drivs på
heltid.
Tjörns kommun kännetecknas, liksom hela Bohuskusten av
sprickdalslandskap med brant avgränsade berg och sedimentfyllda
dalgångar.
Även under havsytan har Tjörns kommun en mycket skyddsvärd natur,
inte minst i form av grunda havsområden med mycket betydelsefulla lekoch uppväxtmiljöer för fisk. Särskilt ålgräsängarna är värdefulla – inte
bara för fisk utan även för stora skaror övervintrande sjöfågel.
Tjörns kommun innefattar bara två egentliga sjöar, Bö tjärn och Tolleby
tjärn, (15 respektive 5 ha). Bö tjärn/Tolleby tjärn fungerar som
kommunens ytvattentäkt. Vatten pumpas även från Häle mosse i norr och
från Olsbymagasinet i sydost till sjöarna.
Tjörns kommun har ett stort antal vattendrag. Enligt kommunens
vattenöversikt från 1993 är dessa indelade i 18 stycken
avrinningsområden, varav ett utgörs av Bö tjärn/Tolleby tjärn. De flesta
avrinningsområdena består av ett vattendrag som mynnar ut i havet samt
saknar sjöar > 5 ha i storlek. De flesta vattendrag är att betrakta som
diken eller små bäckar.
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Näringsliv
Tjörn är historiskt sett kanske mest känd för sin shipping verksamhet och
för fiskindustri. Båda dessa branscher har en stark historisk förankring
och den sillindustri som finns kvar har en god tillväxt.
Turismen är på stark frammarsch och antalet besökare på Tjörn ökar för
varje år.
Näringslivet på Tjörn kännetecknas av små och medelstora företag. Det
finns företag inom de flesta näringarna men de största är shipping,
beredning av fisk, transport och turism. Flest företag är registrerade inom
juridik, ekonomi, vetenskap och ekonomi samt bygg eller handel.
Andelen anställda inom handel/kommunikation är betydligt större på
Tjörn än i riket i övrigt. Totalt finns omkring 1900 företag på Tjörn,
varav majoriteten har färre än tio anställda.
Kultur, fritid och turism
Bada, cykla, vandra, segla… Ja, möjligheterna till en aktiv fritid är stora
på Tjörn. Fantastiska utsiktsplatser samsas med allt från miltals
cykelleder till Sundsby säteris parkområde.
Den aktiva fritiden består av mer än naturupplevelser. Det ser alla Tjörns
föreningar till. Här finns föreningar för alltifrån släktforskare till skejtare.
Kommunens föreningsråd hjälper både nya och gamla föreningar med
stöd och information. Vi har kultur- och fritidscentra i Skärhamn och
Häggvall. Ön har även många ridklubbar och för den som vill spela golf
är den tekniska golfbanan en utmaning.
Idrottsanläggningarna håller hög standard. Här finns såväl ishall som
inomhusanläggningar för fotboll, basket, curling och tennis.
Under sommar ökar befolkningen och för turister finns boende för alla
plånböcker och smaker.
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1.2

Organisation

För fördjupad läsning om hur det centrala krisberedskapsarbetet är
organiserad i kommunen, hänvisas läsaren till Handlingsprogram – enligt
Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun 2015-2018.
Räddningstjänsten Tjörn
Kommunens beredskapssamordnare verkar för en kommunövergripande
samordning av kommunens arbetsuppgifter och åtaganden enligt LEH.
Funktionen beredskapssamordnare återfinns inom räddningstjänstens
verksamhet där enheterna för folkhälsa, krisberedskap, säkerhet och
räddning ryms. Arbetet omfattar allt från den vardagliga händelsen till
större påfrestningar i samhället.
Räddningschef

Administration

Skadeförebyggande
Förebyggande

Skadeavhjälpande
Operativ

Beredskap
Beredskapssamorndare

Kommunal säkerhet
Säkerhetssamordnare

Folkhälsa
Folkhälsosamordnare

Sotning och
brandskyddskontroll

Säker- och tryggutskott (KSTU)
Räddningstjänsten Tjörn styrs politiskt av Kommunstyrelsen genom
Säker- och tryggutskott (KSTU). Kommunstyrelsens säker- och
tryggutskott (KSTU) består av 3 ledamöter och 3 ersättare.
Utskottet bereder ärenden inom områdena räddningstjänst, folkhälsa,
beredskap, trygghet och säkerhet som ska beslutas av kommunstyrelsen
och av kommunfullmäktige i förekommande
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1.3

Kommunens ansvar för krisberedskap

Utgångspunkterna för hela samhällets krisberedskapsarbete är de av
regeringen framtagna nationella målen för Sveriges säkerhet och
krisberedskap:


Värna befolkningens liv och hälsa.



Värna samhällets funktionalitet.



Värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden
som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

1.3.1 Principer för krishantering
Av propositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare
samhälle framgår att det svenska krishanteringssystemet bygger på tre
vägledande principer: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och
närhetsprincipen.


Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en
verksamhet under normala omständigheter även har det i händelse
av kris.
Krisberedskapens utgångspunkt är således den enskilda
förvaltningens planering för att upprätthålla verksamheten och
hantera tillkommande uppgifter.
Det innebär också att kommunallagen (1991:900) och övrig
lagstiftning som ställer krav på kommunens åtaganden är
vägledande för verksamheten före, under och efter en allvarlig
samhällsstörning.



Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och
lokalisering skall se likadan ut i fred som under kris och vid krig,
i den mån som möjligt. Förändringarna i organisationen ska inte
vara större än vad som krävs för att hantera krisen.



Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den
inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Sida 13 (56)
RSA - Tjörns kommun 2015
47

1.3.2 Lagar och förordningar
Kommunens ansvar för krisberedskap regleras i:


Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH)



Förordning (2006:637) om extraordinära händelser (FEH)



Lagstiftning inom olika sakområden där kommunen har särskilt
ansvar

LEH 2006:544
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) reglerar
kommunernas åtaganden vilka syftar till att kommuner ska minska
sårbarheten i sin verksamhet. Kommunen ska systematiskt vidta åtgärder
inför och vid extraordinära händelser inom följande arbetsområden:


Risk- och sårbarhetsanalyser



Planering



Geografiskt områdesansvar



Utbildning och övning



Rapportering



Höjd beredskap

I LEH definieras extraordinär händelse som en händelse:


Som avviker från det normala



Och som medför, eller riskerar medföra, en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner



Och därför kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett
landsting

Enligt LEH 2 kap 1 § skall en risk- och sårbarhetsanalys ha upprättats
för kommunen. Kommunen ska identifiera och analysera de händelser i
fredstid som kan inträffa i kommunen och hur identifierade oönskade
händelser kan påverka kommunens verksamhet. Resultatet av arbetet
skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
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Kommunen skall baserat på den övergripande risk- och
sårbarhetsanalysen inför varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
krishanteringsarbetet organiseras vid händelse av en allvarlig
samhällsstörning. Tjörn kommuns övergripande planering för
krishantering kallas för lednings- och informationsplan. Planeringen ska
redogöra följande delområden:


En beskrivning av hur kommunens krishanteringssystem är
organiserat.



En beskrivning av hur kommunens centrala
krisledningsorganisation organiseras vid händelse av en
samhällsstörning.



En beskrivning av viktiga resurser vilka kommunen kan
disponera för att motstå och hantera samhällsstörningar som
drabbar flera verksamhetsområden samtidigt.

FEH 2006:637
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap innehåller
bestämmelser som ansluter till LEH (2006:544).
Förordningen betonar kommunernas rapporteringsskyldighet till statliga
myndigheter. Kommunen ska i samband med en samhällsstörning förse
Länsstyrelsen i Västra Götalands län med lägesrapporter och information
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen
samt om vidtagna och planerade åtgärder.
Sammanfattning
Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med
uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan
lagstiftning, t.ex. kommunallagen, socialtjänstlagen och lag om skydd
mot olyckor, förutsätts det att kommunen bedriver ett grundläggande
trygghets- och säkerhetsarbete.
1.3.3 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap är ett avtal mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och preciserar
statens förväntningar på hur uppgifterna enligt LEH ska genomföras i
form av målbeskrivningar och anger riktlinjer för hur verksamhet och
statlig ersättning ska följas upp.
Statens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska
finansiera verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra
händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.
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Statens förväntningar på hur uppgifterna enligt LEH ska
genomföras
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap preciserar statens
förväntningar på hur uppgifterna enligt LEH ska genomföras i form av
följande målbeskrivningar:
Risk- och sårbarhetsanalyser


Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att
öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet.



Ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.



Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter
till allmänheten



Bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i
samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och
samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område.

Planering


En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och
sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet.



En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden
som enligt LEH och överenskommelse om kommunernas
krisberedskap, och hur ersättningen ska användas. Här ingår att
särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas.



En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.



En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser
som beskriver:


Hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär
händelse.



Hur kommunens organisation för krisledning leder,
samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att
hantera en extraordinär händelse.



Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för
ledning och samverkan som disponeras vid en
extraordinär händelse.
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Geografiskt områdesansvar
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära
händelser i fredstid verka för att:


Olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet.



De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en
sådan händelse samordnas.



Informationen till allmänheten under sådana förhållanden
samordnas.

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att:


Kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver
samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område
ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av
förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse.



Kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i
vilket representanter för kommunen och aktörer som bedriver
samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område
bör ingå.



Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas.



Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i
samband med en extraordinär händelse. Kommunen ska ta
initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen kan få en
samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka åtgärder som
vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas.

Utbildning och övning
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:


Det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation.
Även beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning,
krisstöd m.m. ska vara utbildade och övade.
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Kommunen bl.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och
sårbarhetsanalysen ska genomföra och utvärdera minst två
övningar under en mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd
ska övas minst en gång per mandatperiod.



Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som
svagheter när det gäller kommunens egen krisberedskap och
förmåga att samverka med andra aktörer.

Rapportering
Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län) informerad om vilka åtgärder som
vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i LEH) och hur åtgärderna påverkat
krisberedskapen.
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt
om vidtagna och planerade åtgärder.
Mål för kommunens arbete med rapportering är att:


Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information
med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som
tillämpas nationellt för ledning och samverkan i kris samt att:



Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport
om risker och sårbarheter i kommunen och om de lokala
krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär
händelse. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen
en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär
händelse.

Höjd beredskap
Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap.
Mål för kommunens arbete med höjd beredskap är att:


Säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande
kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.
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1.3.4 Kommunens ambitionsnivå
En säker och trygg kommun
Tjörns kommuns förvaltningar, bolag och politisk ledning, skall verka för
att alla människor som bor, verkar och vistas i kommunen skall ha en
säker och trygg miljö. Förebyggande och främjande åtgärder skall vidtas
som riktas mot dessa grupper.
Den 17 september 2011 certifierades Tjörns kommun som medlem i
WHO:s register som en Säker och Trygg kommun. Certifieringen gäller
till och med 2016. Arbetet med återcertifiering kommer att påbörjas
under 2016.
Tillsammans med medborgare och medarbetare har Tjörns kommun valt
att prioritera fem arbetsområden:


Barn och ungdomar



Drogförebyggande insatser



Trygghetsinsatser (allmänna och äldre)



Trafikfrågor



Insatser för medarbetare i Tjörns kommun

Sammanfattning
Kommunens arbete inom ramen för Säker och Trygg kommun ställer
krav på att ett förebyggande arbete bedrivs inom kommunens samtliga
verksamhetsområden. Arbetet är också bidragande till att kommunens
totala förmåga att motstå och hantera vardagsolyckor samt att förebygga
att samhällsstörningar ökar.
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2

Övergripande beskrivning av
arbetsprocess och metod

Kommunen ska analysera risker och sårbarheter som kraftigt kan
försämra förmågan till verksamhet inom ramen för kommunens
geografiska områdesansvar.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska beakta händelser som inträffar hastigt
utan förvarning och som kräver skyndsamma beslut samt samverkan med
andra aktörer.
Arbetet ska resultera i ökade förutsättningar för kommunen att hantera
olika typer av samhällsstörningar.

2.1

Syfte och mål

Syfte
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska utgöra en grund för
krisberedskapsarbetet i kommunen.
Vidtagande och planering av förebyggande åtgärder med anledning av
risk- och sårbarhetensanalysens resultat syftar till att stärka kommunens
totala förmåga att motstå och hantera allvarliga samhällsstörningar
genom att:


Ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.



Ligga till grund för genomförande av verksamhetsspecifika riskoch sårbarhetsanalyser.



Utgöra underlag för planering och genomförande av
förebyggande åtgärder vilka syftar till en reducering av
identifierade hot och risker på verksamhetsnivå.



Bidra till att ge en riskbild av kommunens geografiska område
och hur kommunens verksamheter kan påverkas.



Ge ett underlag för information om samhällets risker till
allmänheten.

Mål
Målet med den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen är att
den ska ge berörda parter inom Tjörns geografiska område och aktörer
inom länet en förståelse för vad som är skyddsvärt samt vilka hot och
risker som identifierats i kommunens geografiska område.
Analysen ska också ge en bild av vilken förmåga och vilka befintliga
resurser som finns för att förebygga och hantera olika typer av
samhällsstörningar.
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2.2

Arbetsprocess och metod

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys baseras bland annat på följande
källor:


Tidigare risk- och sårbarhetsanalyser och sammanställningar.



Inhämtning av underlag från kommunens olika verksamheter med
specifika kunskaper inom riskområdena.



Underlag och analyser från andra lokala, regionala och nationella
aktörer.



Underlag från kommunens system för avvikelserapportering.



Utvärderingsunderlag från tidigare genomförda övningar.



Erfarenheter från inträffade oönskade händelser.

Resultatet av den dagliga omvärldsbevakning som bedrivs med syfte att
följa trender och hur händelser som inträffar i omvärlden kan påverka
kommunens verksamheter, beaktas också i kommunens sammanställning
av analyser.
Under arbetsprocessens gång har dialog med berörda handläggare och
verksamhetsansvariga upprättats för inhämtning av underlag från
kommunens olika verksamheter med specifika kunskaper inom det
berörda området.
Sammanställning av underlag och risk- och sårbarhetsanalys
Inhämtning av underlag och sammanställning av kommunens risk- och
sårbarhetsanalys samordnas och sammanställs centralt av kommunens
beredskapssamordnare, eller motsvarande funktion på avdelningen för
räddning och säkerhet.
Upprättandet av kommunens risk- och sårbarhetsanalys sker i enlighet
med angivelser och riktlinjer från Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap.

LOTS-gruppens samarbete
Utgångspunkten för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har varit att
inom LOTS-gruppen skapa en enhetlig form/mall för kommunernas
respektive analyser. Det är dock viktigt att understryka att varje
kommuns egna riskbilder och förmågor återspeglas i analysen.
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2.3

Disposition enligt MSBFS 2015:5

Risk- och sårbarhetsanalysen består av sju kapitel och en
sammanfattning. Analysen följer till stora delar den disposition som
anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
(MSBFS 2015:5) om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, vilket
trädde i kraft den 26 januari 2015.
2.3.1 Avsteg från MSBFS 2015:5
Befintliga resurser och en generell bedömning av kommunens
förmåga att motstå och hantera samhällsstörningar
Kommunen har beslutat att i tillämpliga delar kombinera MSBFS 2015:5
med den tidigare versionen av MSBFS 2010:6, som numera ersatts av
den förstnämnda föreskriften.
Detta innebär att utöver den redovisning som sker enligt MSBFS 2015:5,
kompletteras analysen med följande kapitel:



Övergripande beskrivning av viktiga resurser som kommunen
kan disponera för att motstå och hantera samhällsstörningar.
Bedömning av kommunens generella krisberedskapsförmåga.

Samhällsstörningar som kommunen förväntas att hanteras under
normal verksamhet och extraordinära händelser enligt LEH
Kommunens ambition är att risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra ett
planeringsunderlag/beslutsunderlag inför oönskade händelser som
kommunen förväntas att hantera under normal verksamhet, såväl som
allvarliga samhällsstörningar vilka enligt MSBFS 2015:5 definition,
betraktas som en extraordinär händelse.
Därför görs medvetet ett avsteg från den definition som Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap slår fast i MSBFS 2015:5, där man enbart
fokuserar på händelser som kan leda fram till extraordinära händelser.
Motivering
Kommunen motiverar avstegen genom att hänvisa till målbeskrivningen
enligt ovan och betonar vikten av att risk- och sårbarhetsanalysen ska ge
berörda parter som tar del av underlaget, en bild av vilken förmåga som
finns att motstå och hantera olika typer av samhällsstörningar. Det ligger
i kommunens intresse att risker och samhällsstörningar vilka inte
omfattas av definitionen en extraordinär händelse också belyses i
analysen.
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2.4

Identifiering samhällsviktig verksamhet

När kommunen identifierar samhällsviktig verksamhet inom Tjörns
geografiska område görs detta utifrån tre steg:
1. Identifiering av samhällssektor.
2. Identifiering av viktig samhällsfunktion.
3. Identifiering av samhällsviktig verksamhet.
Ambitionen med sammanställningen av samhällsviktig verksamhet är att
den ska vara kommunövergripande och så heltäckande som möjligt med
anledning att underlaget ska kunna utgöra ett stöd i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå.
Arbetet med att fastställa allt det som kan betraktas som skyddsvärt,
efterföljs av att i nästa steg identifiera kritiska beroenden och möjliga
risker samt konsekvenser som kan drabba det skyddsvärda negativt.

2.5

Identifiering av risker och konsekvenser samt
riskvärdering

Riskanalys enligt LSO
Kommunen har valt att identifiering av risker och konsekvenser samt
riskvärdering i tillämpliga delar, även ska baseras på lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO). Detta innebär rent konkret att identifiering av
risker och konsekvenser samt riskvärdering enligt lag om skydd mot
olyckor, utgör en bilaga till denna kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys.
Resultatet av att kombinera lagstiftningarna LEH och LSO är bland annat
bidragande till att en mer heltäckande riskbild kan hanteras i ett och
samma underlag. Den gemensamma nämnaren i arbetet är att identifiera
händelser som kan leda till en extraordinär händelse.
Läsaren hänvisas till avsnitt 2.11.1 för mer information om hur
kommunen valt att kombinera lagstiftningarna LEH och LSO för det
förebyggande arbetet.
Identifiering av risker och konsekvenser
När kommunen identifierar risker inom Tjörns geografiska område
baseras underlaget bland annat på angivna källor under avsnitt 2.2.
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Risker och riskområden
Beskrivning av identifierade hot och risker sker inom sex olika
riskområden vilka i stort, med vissa lokala modifikationer, utgår från
MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser.
De sex områdena är:


Natur- och väderrelaterade händelser



Olyckor och samhällsstörningar



Infrastruktur



Försörjningsystem



Sociala risker



Sjukdomar

Kompletterande förteckningslista
Utöver den beskrivning och värdering av risker som sker enligt ovan har
kommunen valt att komplettera riskbilden med en generell
förteckningslista över möjliga hot och risker i kommunens geografiska
område. Bilaga 2 - Identifierade risker och konsekvenser inom
kommunens geografiska område.

2.6

Förmågebedömning

Genomförandet av en förmågebedömning, det vill säga kommunens
förmåga att motstå och hantera samhällsstörningar, delas in två
arbetsområden enligt nedan:


Generell förmågebedömning



Scenariospecifika förmågebedömningar

Generell förmågebedömning
Syftet med den generella förmågebedömningen är att göra en bedömning
av kommunens totala förmåga att motstå och hantera olika händelser
oavsett typ och scenario. I analysen redovisas en generell bedömning av
kommunens förmåga att motstå och hantera samhällsstörningar.
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Scenariospecifika förmågebedömningar
Utöver den generella förmågebedömningen kan kommunen genomföra
scenariospecifika bedömningar som syftar till att hitta bristande förmåga
och sårbarhet vid vissa specifika händelser.
Kommunen har under 2014 genomfört förmågebedömning på följande
scenarion:


Sociala risker



Krisledningsövning Helvar 2014



Oljepåslaget i september 2011

Mer om tillvägagångssätt och resultatet av genomförda
förmågebedömningar finns beskrivet i denna rapport under avsnittet där
förmågebedömningen redovisas, kapitel 6 Beskrivning av identifierade
sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess
geografiska område.

2.7

Behov av åtgärder med anledning av risk- och
sårbarhetsanalysens resultat

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat identifierar kommunen
olika typer av åtgärder vilka syftar till att stärka förmågan eller minska
sårbarheten i kommunens verksamhet.
Åtgärderna har resonerats fram huvudsakligen utifrån fyra kategorier;


Planerade åtgärder



Pågående åtgärder



Genomförda åtgärder



Förslag på ytterligare åtgärder och rekommendationer

2.8

Validitet

En risk- och sårbarhetsanalys handlar om en samlad bedömning av de
hot, risker, sårbarheter och kritiska beroenden som kan komma att
påverka kommunens verksamhet och förmågan att upprätthålla
samhällsviktigt verksamhet.
Analyserna i detta underlag bygger på underlag och samlade skattningar
från tjänstemän/verksamhetsansvariga med god kännedom om sina
respektive verksamheter.
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2.9

Nya arbetsprocesser

2.9.1 Västra Götalandsmodellen
Länsstyrelsen har utvecklat arbetsmetoden Västra Götalandsmodellen1
som skapats med syftet att dels öka kunskaperna om risker av social
karaktär och dess bakomliggande orsaker, dels utveckla en arbetsmetod
för fördjupad integrering av sociala risker i kommunernas risk- och
sårbarhetsanalyser.
Definition av social risk enligt Länsstyrelsen
En social risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller
tillstånd med ursprung i sociala förhållanden och som har negativa
konsekvenser för det som bedöms vara skyddsvärt.
Hur arbetar Tjörns kommun enligt VG modellen?
Mer om kommunens tillvägagångssätt och arbete enligt VG modellen
finns beskrivet i detta analysunderlag under avsnittet där
förmågebedömningen redovisas, 6.2 Generell förmågebedömning.
2.9.2 Regional handlingsplan för klimatanpassning
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och driva
klimatanpassningsarbetet i länet. Som ett led i arbetet har myndigheten
utvecklat en regional handlingsplan för klimatanpassning2.
Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring
vilka åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att anpassa
Västra Götalands län till ett förändrat klimat.
Målbeskrivning
Klimatanpassning handlar om anpassning av naturliga eller mänskliga
system till en faktisk eller förväntad förändring i klimatet som minskar
sårbarheter eller tillvaratar möjligheter.
Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning
är ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”.

Västra Götalandsmodellen Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser – en
vägledning Rapport 2013:67
2
Regional handlingsplan för klimatanpassning Västra Götalands län Rapport 2014:40
1
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För handlingsplanen har tre mål definierats:
1. Handlingsplanen bidrar till arbetet med att utveckla ett långsiktigt
robust samhälle.
2. Handlingsplanen utgör utgångspunkt för det fortsatta
klimatanpassningsarbetet på regional och kommunal nivå.
3. Handlingsplanen vägleder Länsstyrelsen, kommunerna och övriga
berörda aktörer i arbetet med konkreta åtgärder för att
klimatanpassa Västra Götalands län.
Målgrupper på lokal, regional och nationell nivå
Handlingsplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän i länets
kommuner, till statliga myndigheter, regeringskansliet och till
Länsstyrelsens tjänstemän.
Hur arbetar Tjörns kommun med klimatanpassning?
Det bedrivs ett arbete där klimatanpassningsproblematik beaktas i
kommunens detalj- och översiktsplaner.
Tjörns nya Översiktsplan 2013 antogs den 16 maj 2013 och vann laga
kraft i maj 20143. Den antagna översiktsplanen inleds med att den har
som huvudfunktion att vara ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för
kommunens utveckling.
Översiktsplanen redovisar ett antal följduppdrag som krävs för att denna
ska kunna genomföras och leva vidare. Dessa följduppdrag och
verksamhetsfrågor har samlats i en handlingsplan för Översiktsplan
20134 och anger vilka följduppdrag och verksamhetsfrågor som bör
prioriteras och budgeteras under perioden 2014-2018. Avsikten med
handlingsplanen är att:


Behandla och ge struktur åt arbetet.



Tydliggöra ansvar för genomförande samt budget.

3

Kortversion av Översiktsplan 2013 och planhandlingar finns tillgängliga på
kommunens hemsida www.tjorn.se
4

Handlingsplan Översiktsplan 2013 -Följduppdrag och verksamhetsfrågor kopplade till
Översiktsplanens mål och strategier, 2015-2018. Ej politiskt antagen i skrivande stund.
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Följduppdrag -Handlingsplan för klimatanpassning
Ett av följduppdragen som anges i handlingsplan för Översiktsplan 2013
är att kommunen ska ta fram en handlingsplan som kartlägger
samhällsviktiga funktioner inom områden med risk för framtida
översvämning på Tjörn5.
Arbetsprocess och ansvarsfördelning
Ansvar för att nå upp till de uppsatta målen ligger i första hand hos
beslutande politiker, som genom uppdrag och ekonomi ger
förvaltningarna förutsättningar för genomförandet.
Genomförande- och samordningsansvaret ligger hos kommunens
chefsgrupp som utgörs av kommunchefen och förvaltningscheferna.
Genomförandet utförs av den förvaltning/avdelning som utpekats som
ansvarig för respektive mål.

2.10 Förväntat resultat
Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen 2015 ska
preliminärt ses som ett stöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
Analysen bör ligga till grund för genomförande av risk- och
sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå. Detta innebär ökade
förutsättningar för varje verksamhet att arbeta fram underlag för beslut,
planering och genomförande av förebyggande åtgärder vilka i sin tur
syftar till en reducering av identifierade hot och risker på
verksamhetsnivå.
Arbetet med kontinuerliga risk- och sårbarhetsanalyser bör utgöra en
naturlig process i varje verksamhet. Det praktiska genomförandet av
analyser på verksamhetsnivå kan anpassas till lokala förutsättningar och
befintliga resurser.
Resultatet av en analysprocess genererar ofta i en ökad insikt av
kärnverksamheten som bedrivs och vilken förmåga verksamheten har att
motstå och hantera oönskade händelser. Arbetet innebär lika mycket en
läroprocess som analys.
I sin tur kommer den totala processen att medverka till ett ökat
riskmedvetande inom hela den kommunala organisationen.

5

Tjörns översvämningszoner - Kortversion av Översiktsplan 2013 och övriga
handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida www.tjorn.se
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2.11 Avsteg och avgränsningar
2.11.1 LEH + LSO = SANT
Kommunen har valt att denna risk- och sårbarhetsanalys, i tillämpliga
delar, även ska baseras på lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor förkortas fortsättningsvis ”LSO”.
Bestämmelserna i LSO syftar till att ge människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor
i hela landet, med hänsyn till lokala förhållanden.
Bestämmelserna i lagstiftningen innehåller de skyldigheter och åtgärder
som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2015 enligt LEH utgör en bilaga
till Handlingsprogrammet enligt LSO
I LSO ställs krav på att kommunen inför varje mandatperiod ska anta två
handlingsprogram, ett för operativ räddningstjänst och ett för
förebyggande verksamhet.
Handlingsprogrammet med underställda dokument behandlar de två
program som lagen ställer krav på, ett för operativ räddningstjänst och ett
för förebyggande.
Utöver lagen har kommunen valt att samordna handlingsprogrammet
med lag (2006:544) om kommuners åtgärder vid extraordinära händelser
(LEH) samt kommunens ambitionsnivåer där målet är att skapa en säker
och trygg kommun.
Kommunens handlingsprogram enligt LSO är framtaget utifrån
kommunens olika riskanalyser och beskriver hur analyserade risker ska
hanteras.
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2.12 Om sekretess
För att risk- och sårbarhetsanalysen ska kunna utgöra ett
planeringsunderlag för kommunens beslutsfattare och
verksamhetsansvariga, har nedan angivna frågeställningar beaktats och
därmed följande beslut fattats avseende sekretess.


För detaljerade beskrivningar av kommunens sammantagna
risker, sårbarheter och allt det som är skyddsvärt, kan i värsta fall
användas för att skada kommunen och dess invånare.



En alltför övergripande och allmänt hållen risk- och
sårbarhetsanalys kan försvåra uppfyllelse av målbeskrivningen.

Kommunens risk- och sårbarhetsanalyser ska upprättas med beaktning
till ovanangivna problemställningar, och att innehållet i denna analys
med tillhörande bilagor inte ska omfattas av någon sekretess.

2.13 Politiskt antagande av Risk- och
sårbarhetsanalys
Kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande
bilagor enligt LEH antas inför varje ny mandatperiod av
kommunfullmäktige.
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3

Övergripande beskrivning av
identifierad samhällsviktig
verksamhet inom Tjörns kommuns
geografiska område

3.1

Identifiering av samhällsviktig verksamhet

Kommunens arbete med att identifiera och redovisning av samhällsviktig
verksamhet inom Tjörns kommuns geografiska område, omfattas av tre
steg:
1. Identifiering av samhällssektor
Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden
inom vilka viktiga samhällsfunktioner finns och samhällsviktig
verksamhet kan identifieras.
2. Identifiering av viktig samhällsfunktion
Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de
verksamheter som upprätthåller en viss funktionalitet. Varje
sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer och
upprätthålls av en eller flera samhällsviktiga verksamheter.
3. Identifiering av samhällsviktig verksamhet
Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är
sådan verksamhet som uppfyller ett eller båda 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 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.

Det finns naturligtvis en mängd samhällsviktiga verksamheter inom
Tjörns kommuns geografiska område som är av betydelse för
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande
värden samt egendom och miljö. Samhällsviktiga verksamheter som
måste kunna bedrivas även vid en allvarlig samhällsstörning.
Redovisning av identifierad samhällsviktig verksamhet enligt bilaga 1 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område sker utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
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4

Identifierade kritiska beroenden för
kommunens samhällsviktiga
verksamhet

4.1

Identifiering av kritiska beroenden

Kritiska beroenden ur ett krisberedskapsperspektiv är beroenden inom
kommunen som uppfyller följande beskrivning:


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 till följd
att en extraordinär händelse inträffar.

Det finns naturligtvis en mängd kritiska beroenden inom Tjörns
kommuns geografiska område som är avgörande för att samhällsviktiga
verksamheter ska kunna fungera i fredstid såväl som vid händelse av en
allvarlig samhällsstörning.

4.2

Övergripande beskrivning av kommunens
kritiska beroenden

Den kommunövergripande redovisningen nedan utgår från kritiska
beroenden som rör identifierad samhällsviktig verksamhet som
kommunen själv förvaltar, bedriver eller äger. Inklusive bolag, förbund
eller andra samarbetsformer. Sammanställningen nedan är inte en
fullständig förteckning över kommunens kritiska beroenden. Varje
verksamhet bör genomföra en egen analys för att förteckningen ska bli
mer komplett och verksamhetsanpassad.
Följande kritiska beroenden har identifierats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal
Lokaler
Infrastruktur, så som:
IT/IT-system
El
Vatten och avlopp
Värme
Tele
Information
Extern information
Intern information
Lagrad data
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•
•
•
•
•

Varor och tjänster
Transporter
• Vägnät
Entreprenörer
• Renhållning
Organisation
• Beslut
Rutiner och processer

Sida 33 (56)
RSA - Tjörns kommun 2015
67

5

Identifierade och analyserade risker
för kommunen och kommunens
geografiska område

För fördjupad läsning av identifierade och analyserade risker enligt LSO
se bilaga 3 Tjörns kommuns riskbild utifrån Lagen om skydd mot olyckor
(LSO).
5.1. En varierad riskbild
Kommunen har en relativt varierad riskbild. Det finns objekt och miljöer
som vid en oönskad händelse kan påverka människors liv, hälsa, miljön
eller samhällets funktionalitet.
Den äldre befolkningen kommer att öka och allt fler äldre kommer att bo
kvar hemma allt längre, vilket medför ökade risker. Äldre människor, och
andra med nedsatt funktionsförmåga, är starkt överrepresenterade i
dödsbrandsstatistiken. I den nationella strategin för att stärka
brandskyddet genom stöd till enskilda uttrycks följande vision; Ingen ska
skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand.
Både äldre och barn är utsatta grupper med avseende på fallolyckor och
trafikrelaterade olyckor.
Aktiviteter på, eller i anslutning till vatten, med de risker detta medför,
tillhör vardagen i en ö-kommun som Tjörn.

Klimat
Klimatet på Tjörn är starkt påverkat av närheten till havet. Golfströmmen
och de fuktiga luftströmmarna ger upphov till ett maritimt klimat d v s
fuktigt med relativt små temperaturvariationer. Den dominerande
vindriktningen under året är sydvästlig.
I samband med översiktsplanearbetet har kartor6 tagits fram som
redovisar zonindelning i översvämningskänsliga kustområden.
Länsstyrelsen har publicerat rapporten ”Västra Götaland i ett förändrat
klimat” som redovisar hur ett förändrat klimat kan komma att påverka
länet. Riskerna har analyserats med berörda aktörer i länet.
Rapporten bygger på ”Klimatanalys för Västra Götaland” som SMHI
tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen.
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Tjörns översvämningszoner - Kortversion av Översiktsplan 2013 och övriga
handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida www.tjorn.se
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Nedan redovisas en kort sammanfattning av några av de förändringar
som kommer ske med ett framtida förändrat klimat:
Temperatur
Årsmedeltemperaturen ligger i medeltal 4–6 °C högre mot slutet av
seklet jämfört med dagens klimat.
Nederbörd
Årsmedelnederbörden ökar 10–30 procent i slutet av seklet. Årets största
dygnsnederbörd har ökat. De kraftiga regnen förväntas även öka i
framtiden.
Vattenföring
Vattenföringens variation under året förändras mot högre flöden under
höst och vinter samt lägre vårflod. Lågvattenperioden blir längre och med
lägre flöden. Grundvattenförhållandena påverkas på motsvarande sätt.
Skredrisk
Vid detaljplanering så sker en fackmässig bedömning av de geotekniska
förhållandena och en bedömning av skredrisker i samband med
planeringsarbetet och i samråd med SIG (Statens geotekniska institut).
När det gäller bygglovsgivning kan det dock vara mer problematiskt,
eftersom det inte finns någon heltäckande kartering av områden med
skredrisk.

5.1.1 Olyckor och samhällsstörningar
Sjötrafiken
All sjöfartstrafik som ska in och ut från Östersjön passerar Tjörns
kustband. Dessutom är sjötrafiken aktiv i Hakefjorden. Sammantaget är
sjöfartstrafiken intensiv med förhöjda risker kring transporter av olja och
diverse farligt gods.
Oljeutsläpp
Tjörns kommun bedöms genom sitt geografiska läge i kombination med
vind och strömförhållanden vara särskilt riskutsatt för oljepåslag.
År 1987 blev kommunen utsatt för ett omfattande oljepåslag som är ett
av de allvarligaste som någonsin drabbat den svenska västkusten.
I september 2011 drabbades Tjörn återigen av ett allvarligt oljepåslag. De
första signaler till detta kom torsdagen den 15 september då olja
upptäcktes på stränder och till havs.
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Oljepåslaget orsakades av en kollision mellan ett maltesiskt fraktfartyg
(Golden Trader) och ett belgiskt fiskefartyg utanför Jyllands
nordvästkust. Fartygskollisionen resulterade i ett oljeutsläpp av
bunkerolja från Golden Trader som nådde Tjörns kustband fem dagar
senare.
Flertalet aktörer var engagerade för att hantera oljepåslaget och totalt
hade då 631 ton olja blandat med vatten, sediment, sten och andra ämnen
tagits upp av berörda aktörer.
Erfarenheter från oljeutsläppet visar på konsekvenser för miljön, och
olika typer av egendom som till exempel naturskyddsområden,
fågelskyddsområden, fritidsbåtar samt privata och kommunala
fastigheter. Utsläppet påverkade även kommunens turism och friluftsliv
negativt.
Oljeutsläppet på Tjörn 2011 innebar en omfattande insats för att skydda
strandlinjen och förhindra att olja flöt i land med risk för att skada både
djur och natur.
Brand
Kommunens äldre bebyggelse, med tätbebyggda bestånd bebos till stor
del av den äldre befolkningen. De äldre husen är ofta byggda i två plan
med källare ovan mark och ofta ligger sovrummen högst upp. Detta
innebär svårigheter för dem boende att ta sig ut vid brand. Då husen även
ligger mycket tätt är risken att en brand sprider sig till närliggande
byggnation stor.
Det är mer sannolikt att den äldre befolkningen löper större risker av att
drabbas av andra säkerhetsrisker i hemmet än den övriga befolkningen.
Brand och fallolyckor i hemmet är exempel på sådana händelser.
Det enskilt största hotet under sommarmånaderna är dem gästhamnar
som finns i kommunen där det ofta råder överbeläggning. Detta innebär
svårigheter för det förebyggande arbetet och för räddningsarbetet om
något skulle inträffa. Säkerheten i gästhamnarna ställer höga krav på
ägare/ nyttjanderättshavare.
I kommunen finns ett antal vårdanläggningar. Med vårdanläggning
menas här äldreboenden, servicehus, trygghetsboenden och
gruppboenden. Inom dessa anläggningar finns en högre riskbild som
kräver särskilda resurser och brandskyddsåtgärder.
Människor som har nedsatt förmåga att uppfatta fara eller saknar förmåga
att på egen hand utrymma en brinnande byggnad, är särskilt utsatta och i
behov av särskilda skyddsåtgärder, för att inte allvarligt skadas eller
omkomma i händelse av brand.
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Publika tillställningar, festivaler och evenemang
Under sommaren anordnas flera festivaler och andra publika
tillställningar. Formeln är enkel; många människor som samlas vid en
begränsad yta ställer högre krav på vidtagande av nödvändiga
säkerhetsåtgärder och att samverkan sker mellan berörda aktörer före,
under och efter planerade evenemang.
Som ett led i det förebyggande arbetet har ett koncept kring
evenemangssäkerhet tagits fram som ska utgöra ett stöd för
evenemangsansvarig vid planering och genomförande av publika
tillställningar.
Kommunens förmåga att hantera oönskade händelser sommartid
Tjörn har en hög andel fritidshus som gör att befolkningen i kommunen
under sommarmånaderna i det närmaste fördubblas. Till denna
befolkningsökning tillkommer även en stor andel besökare/turister.
Antalet betalda övernattningar (exklusive camping, gästhamnar, privat
uthyrning och liknande) var 31 526 under 2014. Detta tillsammans
innebär att det under de mest intensiva sommarveckorna kan finnas
mellan 30 000 - 45 000 vistande och boende personer inom Tjörns
geografiska område. Noterbart är dock att räddningstjänsten inte kan se
en motsvarande ökning i antalet larm under sommarmånaderna.
Personalens semester under sommarmånaderna i kommunala
verksamheter kan försvåra samordning av nödvändiga
krisberedskapsåtgärder och att igångsättandet av krisorganisationens
initiala arbete försenas väsentligt.

Industrin i Stenungssund
I Stenungsunds kommun finns ett antal stora petrokemiska industrier med
komplicerade riskbilder, bl.a. med klorhantering, ammoniakhantering
och hantering av brandfarliga varor. Den primära risken för Tjörn
bedöms vara utsläpp av farliga ämnen i luft eller vatten. Hur Tjörn
kommer påverkas av ett eventuellt utsläpp bör utredas vidare.
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5.1.2 Infrastruktur
Trafik och transporter
Tjörn, Orust, Stenungsund (STO regionen) erbjuder boenden för de som
vill bosätta sig utanför en större stad för att få tillgång till natur och hav
på ett sätt som ett storstadsboende inte kan erbjuda. Området har idag en
befolkningsmängd på 55 000 människor och kommunernas mål för
regionen är en ökning med närmare 10 000 till år 2030, vilket ställer krav
på en välutvecklad infrastruktur.
Väl fungerande transporter för människor och gods är en förutsättning för
att STO-kommunerna ska kunna fortsätta utvecklas enligt uppsatta mål
och visioner. För att fler människor ska kunna ta del av allt som STOkommunerna erbjuder och för att kommunerna ska nå sin fulla potential
måste behoven av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas.
I samtliga kommuner byggs det många nya bostäder och problematiken
kring bilköer minskar inte utan snarare ökar för varje år. Framförallt
handlar det om flaskhalsar av bilköer som i sin tur kan skapa ytterligare
kösituationer på andra ställen.
Enligt ett teoretiskt medeldygnsflöde upprättad av Trafikverket passerar
det i genomsnitt ca 17 500 motorfordon på Tjörnbron dagligen. Under
högsommarmånaderna kan antal passeringar öka upp till 23 500 per dag.
Tjörnbroolyckan 1980 visade hur sårbar kommunen är och hur viktiga
vägförbindelserna till grannkommunerna är. Det är därför angeläget att
framtida reservmöjligheter klarläggs och säkerställs i samråd med
berörda kommuner.
Informationssäkerhet
Det övergripande målet med informationssäkerhetsarbetet är att skydda
och samtidigt säkerställa tillgången på kommunens
informationstillgångar.
Detta innebär att kommunen måste säkerställa att informationen:
-

Alltid finns tillgänglig för de som är behöriga

-

Inte finns tillgänglig för obehöriga

-

Inte utnyttjas på otillåtet sätt

-

Skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förvanskning
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Till dags datum har 8 stycken informationsklassningar genomförts av
kommunens prioriterade datasystem/program.
Risker finns kopplade till samtliga informationstillgångar, riskerna
inbegriper bland annat.
-

Verksamhetsmässiga

-

Personella

-

Systemmässig

En handlingsplan finns framtagen.
Ett antal insatser och aktiviteter kommer att ske för att minimera både
risker och konsekvenser.
5.1.3 Försörjningssystem
Vatten och Avlopp
Dricksvattenförsörjningen är ett system som riskerar att utsättas för olika
typer av störningar, i huvudsak smittoutbrott, kemiska utsläpp,
ledningsbrott/läckor, översvämning och skyfall, elavbrott/eleffektbrist
eller sabotage.
Inom kommunen finns 4 ytvattentäkt och 1 reservvattenledning från
Stenungsund som förser kommunen med dricksvatten.
Den största konsekvensen mot dricksvattenförsörjningen bedöms ett
kemiskt utsläpp medföra. Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga.
Sannolikheten för smittoutbrott är lägre än för kemiskt utsläpp.
Risken för att dricksvattnet utsätts för störning finns och det har varit ett
antal händelser med otjänligt vatten.
Det har gjorts en mikrobiell riskanalys för Tolleby vattenverk och den
visar att vattenverket är kapabelt att leverera dricksvatten med en
infektionsrisk som med marginal betraktas som acceptabel i Sverige.
På Tjörns försörjs vintertid ca 10 000 invånare från detta vattenverk, och
den beräknade risknivån motsvarar att i värsta fall en virusinfektion
vartannat år skulle kunna orsakas av det vatten som levereras från
vattenverket. Sommartid dubbleras befolkningen, och med 20 000
invånare.
Allvarliga läckor ger allvarliga konsekvenser. Skillnaden i konsekvenser
mellan allvarlig läcka och smittoutbrott består i att läckage kan innebära
total avsaknad av dricksvatten, medan smitta kan kokas bort. Avsaknad
av vatten innebär ökande hygienproblem och ett beroende av
nödvattenförsörjning. Enskilda invånare känner av stora påfrestningar,

Sida 39 (56)
RSA - Tjörns kommun 2015
73

och viktiga samhällsfunktioner, så som omsorg och andra vattenberoende
verksamheter, utsätts för en kraftigt ökad belastning.
Det finns även risker för sabotage av kommunens
dricksvattenanläggningar och det fysiska och tekniska skyddet av
kommunens dricksvattenanläggningar har brister. Det har gjorts en
inventering och tagits fram riktlinjer för säkerhetstekniska anvisningar
och brottsförebyggande åtgärder av dricksvattenanläggningarna. Det har
även tagits fram en handlingsplan för att reducera dessa risker.
Om befolkningen på Tjörn ska öka i linje med den politiska ambitionen
måste tillgången på vatten säkerställas.
Kommunens vattenledningsnät, som även skall vara anpassat för
brandvattenförsörjning är idag på många håll inte dimensionerat för
detta. Brandvattensystemets kapacitet är inte överallt dimensionerat för
områdets aktuella risker. Arbetet med kartläggning av
brandvattensystemets kapacitet och dimensionering har påbörjats, men
inte slutförts.
5.1.4 Sociala risker
I Tjörns kommuns arbete med den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalysen framkom att Länsstyrelsen i Västra Götaland
utvecklat en arbetsmodell för en fördjupad integrering av sociala risker –
VG modellen. Arbetet med en fördjupad integrering av sociala risker i
kommunens risk- och sårbarhetsanalysprocess påbörjades under 2012 i
samverkan med LOTS-gruppen.
Att sociala faktorer har stor påverkan på kommunens på kommuners
möjlighet att bevara det som är skyddsvärt är inget nytt men i och med
VG-modellen finns det möjlighet att få stöd och guidning i att identifiera,
analysera och integrera risker på ett systematiskt tillvägagångssätt.

Beskrivning av arbetsprocess och metod
I Tjörns kommun beslöt man att i aktuell risk- och sårbarhetsanalys
genomföra ett pilotförsök där beredskapssamordnare och
folkhälsosamordnare arbetade med att förankra samt identifiera de
sociala risker som är specifika för Tjörns kommun.
Dock genomfördes den i mindre skala med utgångspunkt från ett lokalt
scenario, när modellen och kommunen är testad så kommer en utförligare
genomgång av risker och skyddsvärda där ett flertal kommunala aktörer
bjuds in för att enas kring vad som är skyddsvärt samt vilka sociala risker
man ser i samhället.
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Aktuell analys tar avstamp i lokala dokument för visionsarbete, ett
aktuellt lokalt scenario samt samtal med enskilda tjänstemän inom
kommunen. Statistiken är hämtad från nationella databaser samt
nationella enkäter.
Vad är då en social risk?
Länsstyrelsen i Västra Götaland erbjuder följande definition:
En social risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller
tillstånd med ursprung i sociala förhållanden och som har negativa
konsekvenser för det som bedöms vara skyddsvärt
Exempel på sociala risker är brottslighet, sociala och politiska konflikter,
icke fungerande samhällsfunktioner men även missbruk, ohälsa och
otrygghet.
Sociala riskfaktorer/riskgrupper
Sociala riskfaktorer utgör en hotbild mot det skyddsvärda. Exempel på
sociala riskfaktorer är otrygga uppväxtförhållanden, social, politisk och
politisk marginalisering eller brist på finansiella, materiella eller
personella resurser.
Identifiering av det skyddsvärda
Det skyddsvärda är det som Tjörns kommun i policydokument lyft fram
som gemensam värdegrund. I arbetet med att lokalisera vad som är
skyddsvärt har följande dokument använts som underlag för att
identifiera kommunens egna uppsatta värden:


Kommunens budget



Barn och ungdomsplanen



Avsiktsförklaring ett jämställt och jämlikt Västra Götaland

Datainsamling
För att identifiera förekomsten de sociala risker, vilka innebär en hotbild
mot det skyddsvärda inom kommunen, innehåller analysen ett statistiskt
kartlagt nuläge.
Baserat på det statistiska underlaget genomförs en analys utifrån ett
lokalt scenario i kommunen vilket är/var ett möjligt hot mot det
skyddsvärda. Resultatet av den omvärldsbevakning som bedrivs med
syfte att följa trender och hur händelser som inträffar i omvärlden kan
påverka STO-kommunernas verksamhet (Stenungsund, Tjörn och Orust),
beaktas också i analysen.
I och med att analysen utgått ifrån ett lokalt scenario har man även
kunnat identifiera riskernas lokalisering inom geografiska områden.
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5.1.5 Sjukdomar
Utbrott av pandemier och epidemier kan allvarligt påverka människor
och därmed också samhällsfunktioner i kommunen.
”Svininfluensan” (H1N1) var en pandemi som slog till under 2009. Den
fick en enorm medial och politisk uppmärksamhet, och i bl.a. Sverige
iscensattes ett vaccinationsprogram för hela befolkningen. Hotbilden, hur
farligt viruset egentligen är och vilka de sociala och ekonomiska
konsekvenserna blev, har emellertid varit föremål för debatt. Att
pandemin inte drabbade samhället hårdare kan även bero på de
hygienrutiner och den massvaccination som genomfördes.
En epidemi är ett utbrott av någon form av sjukdom som sedan snabbt
sprider sig mellan människor. Begreppet epidemi innebär att det inom en
begränsad tid uppträder fler fall av en sjukdom än vad man har anledning
att förvänta sig.
Ett epidemiskt utbrott bland djur kallas med en medicinsk term för
epizooti. Zoonos är en sjukdom som kan spridas mellan människa och
djur. Exempel på zoonos är tuberkulos, salmonella, mjältbrand och
rabies.
En god och samordnad omvärldsbevakning är en förutsättning för att
upptäcka dessa sjukdomar innan de drabbar kommunen. En planering för
hur kommunen ska agera före, under och efter ett utbrott är också viktig.

Sammanfattning
Sammantaget innebär ovan angiven hotbild förhöjda risker för att liv,
hälsa, miljö och egendom kan komma till skada och i förlängningen leda
till att en större olycka eller samhällsstörning kan inträffa inom
kommunens geografiska område. Den sammanvägda hotbilden ställer
krav på kommunens förebyggande arbete inom bland annat följande
arbetsområden:


Systematiskt säkerhetsarbete



Planering av verksamhet/kontinuitetsplanering



Organisation och rutiner för hantering av oönskade händelse



Intern och extern samverkan med berörda aktörer
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6

Beskrivning av identifierade
sårbarheter och brister i
krisberedskap inom kommunen och
dess geografiska område

Genomförandet av en förmågebedömning, det vill säga kommunens
förmåga att motstå och hantera samhällsstörningar, delas in två
arbetsområden enligt nedan:


Generell förmågebedömning



Scenariospecifika förmågebedömningar

Den generella bedömningen syftar till att ge en lägesbild över förmågan
att motstå och hantera händelser oavsett typ, medan de scenariospecifika
bedömningarna syftar till att hitta bristande förmåga och sårbarhet vid
vissa specifika händelser.
Med krisberedskap, enligt MSBFS 2015:5 avses förmågan att genom
utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och
de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå
och hantera krissituationer.

6.1

Metodbeskrivning

Kommunen har valt att frångå den traditionella riskvärderingsmodellen
där sannolikhet och konsekvens uppskattas avseende händelser som kan
leda till extraordinära händelser. Istället värderas kommunens
hanteringsförmåga samt den konsekvens en händelse kan få.
Orsaken till att sannolikhetsbegreppet inte används i riskvärderingen är:
1. Det finns stora osäkerheter i, och därmed inget intresse av, hur
man sannolikhetsbedömer en händelse som aldrig har inträffat
2. En händelse som bedöms kunna inträffa en gång per hundra år
kan likväl inträffa i morgon
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6.1.1 Förmågor
Kommunens förmåga redovisas med utgångspunkt från följande
kategorier:
1. Operativ ledning
Kommunen ska ha en plan för ledning och information vid kris. Planerna
ska vara väl kända i organisationen och vara övade. Det ska finnas
uthållighet i ledningsfunktionerna. Operativa insatser ska kunna
samordnas.
2. Samverkan
Kommunen ska ha rutiner för att kunna samverka med lokala, regionala,
nationella samt privata aktörer. Det ska finnas tekniska lösningar för att
kunna samverka både internt och externt.
3. Kriskommunikation
Information ska kunna hämtas in från lokala, regionala, nationella samt
privata aktörer, samordnas samt presenteras för definierade målgrupper
på ett strukturerat sätt. Information om händelsen och dess konsekvenser
ska kunna ges till såväl allmänhet som personal. Kommunen har en
skyldighet att regelbundet rapportera krishanteringsåtgärder och
lägesuppfattningar till Länsstyrelsen.
4. Larm
Larmrutiner för att kunna kalla in nyckelpersoner med kort varsel ska
finnas. Larmrutinerna ska vara väl kända och övade. Det ska finnas en
tjänsteman med beredskap dygnet runt för att kunna besvara frågor som
inte kan vänta till nästkommande vardag samt ha befogenhet att kunna
larma krisledningen.
5. Omvärldsbevakning
Rutiner ska finnas för att tidigt kunna varna för allvarliga kriser och ha
rutiner och tekniskt stöd för att sprida information till den egna
organisationen och andra aktörer.
6. Lägesbild
Baserat på omvärldsbevakningen ska kommunen kunna skapa en samlad
lägesbild inom det egna geografiska området. Lägesbilden ska kunna
analyseras för att kunna förutse förändringar under pågående kriser samt
att göra bedömningar om vilka tänkbara förändringar som kan komma att
ske (omfall).
7. Materiella resurser
Kommunen bör ha tillgång till de materiella- och transportresurser som
man kan tänkas behöva i händelse av en allvarlig händelse. Resurserna
behöver inte vara i egen ägo, men tillgången bör kunna garanteras.
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Materiella resurser kan också vara i form av samverkan med kommunala,
regionala eller statliga resurser. Här bör kontakter finnas upparbetade och
avtal skrivna.
8. Personella resurser
Tillgången till personal är en förutsättning för att en kris ska kunna
hanteras. Det måste finnas en uthållighet bland de personella resurser
man har tillgång till. Kommunen bör ha en plan för hur de personella
resurserna hanteras samt hur ett scenario med stort personalbortfall,
exempelvis vid en pandemi, hanteras. Man bör ha planer för samverkan
med andra aktörer.
9. Regelverk
God juridisk kompetens inom organisationen ger en effektivare hantering
av krisen. Vilka regelverk som är berörda beror i hög grad på vilken typ
av kris som har inträffat. Ansvar och befogenheter måste vara klarlagda.
10. Praktisk erfarenhet
Kommunen ska öva regelbundet. Övningar och hanterade händelser ska
utvärderas.
11. Grundläggande säkerhetsnivåer
Kommunen bör inventera och fastställa vilka verksamheter som alltid ska
fungera, även under kris. Målet bör vara att dessa verksamheter kan
fungera under 24 timmar även utan el, vatten och avlopp.
12. Redundans och robusthet i kommunikationssystemen
Kommunen bör inventera och utreda vilken robusthet som finns i de
befintliga kommunikationssystemen samt successivt införa Rakel i
kommunala verksamheter. Till kommunikationssystem räknas bland
annat fast telefoni, mobil telefoni, IT, radio, TV, kommunikationsradio,
larmöverföringar, larmmottagare, e-post med mera.
13. Reservkraft
Den samhällsviktiga verksamhet som har identifierats bör förses med
reservkraft. Samtliga krisledningsplatser, informationspunkter och
värmestugor ska förses med reservkraft. Samtliga inrättningar där
människor bor i kommunal omsorg bör förses med reservkraft. Förmågan
att få regelbunden påfyllning av drivmedel bör säkras.
14. Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan plats
Det bör finnas en alternativ ledningsplats. Samhällsviktig verksamhet bör
ha beredskapen att kunna flyttas. Plan för flytt av människor i kommunal
vård ska enligt lag finnas.
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15. Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur
Kommunen bör, inom ramen för det geografiska områdesansvaret, göra
prioriteringar bland de lokala elnäten (STYREL). Betalningssystem,
dricksvattenförsörjning, fjärrvärmenäten, den kommunaltekniska
försörjningen (el, vatten/avlopp, värme etc.), informationssäkerhet samt
IT-relaterade störningar bör analyseras och säkras.

6.2 Generell förmågebedömning
Den generella förmågebedömningen redovisas nedan med utgångspunkt
från de delförmågor som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) har definierat.
Förmåga

Mycket låg

Låg

Medel

God

Operativ ledning

X

Samverkan

X

Kriskommunikation

Mycket god

X

Larm

X

Omvärldsbevakning

X

Lägesbild

X

Analys av händelseutvecklingen av
en händelse på kort och lång sikt

X

Materiella och personella resurser

X

Regelverk

X

Praktisk erfarenhet

X

Grundläggande säkerhetsnivåer

X

Redundans och robusthet i
kommunikationssystemen

X

Reservkraft

X

Möjlighet att flytta den
samhällsviktiga verksamheten till
annan plats

X

Säkerhet och robusthet i
samhällsviktig infrastruktur

X
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6.3

Scenariospecifika förmågebedömningar

Kommunen har under 2014 genomfört följande förmågebedömningar:


Sociala risker



Krisledningsövning Helvar 2014



Oljepåslaget i september 2011

6.3.1 Sociala risker
Lokalt scenario – Sociala risker
I syfte att underlätta processen med att identifiera hot samt scenarier
utgick analysen ifrån ett lokalt scenario vilket inträffat i Tjörns kommun.
Scenariot är en redogörelse införskaffad från Tjörns kommuns
fältverksamhet med bekräftelse från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Nedan följer en sammanfattning av det scenario kommunen skapat för
förmågebedömningen.
Under 2013 skedde en händelsekedja som ledde till social oro och kunde
ha utmynnat i ett större krisscenario. Under januari månad uppstod en
dispyt mellan ungdomar från olika geografiska områden/revir inom
Tjörns kommun. Dispyten fortsätter sedan på sociala medier som
utmynnar i hot om flera uppgörelser.
Under flera månader förekommer dispyter i sociala medier vilket
resulterar i två fall av misshandel varav en ungdom blir rispad med kniv.
Vid ett av tillfällena är även ungdomar från Stenungsunds kommun
inblandade vid uppgörelsen.
Händelserna ger upphov till planering av ytterligare en uppgörelse vid en
av kommunens högstadieskolor via sociala medier. Under händelsen
börjar ungdomar och elever som bevittna händelsen att skriva om det
som inträffat på sociala medier. Detta skapar felaktig ryktesspridning och
genererar i oro hos föräldrar som är aktiva på sociala medier.

Förmågebedömning
Kommunens förmåga att hantera scenariot anses vara relativt god. Det
kan konstateras att berörda aktörer i sin egen organisation hanterat sina
arbetsuppgifter vid scenariot. Dock påvisar scenariot brister på
kommunens förmåga att aktivera och utnyttja befintliga resurser. Med
tydliga riktlinjer gällande beslutsgång och informationsdelning skulle
kommunen på ett tidigt stadie kunna aktivera berörda verksamheter och
befintliga resurser för att motverka ett ofördelaktigt händelseförlopp.
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Sammanfattning av utvecklingsområden för en ökad förmåga i
kommunen att hantera det valda scenariot:


Förmåga att upprätta och samordna lägesbild över tid vilket
ställer krav på intern och extern samverkan tillsammans med
berörda aktörer.



Tydliga rutiner för informationsdelning. Identifiera vilka interna
och externa målgrupper som kontinuerligt behöver uppdateras
med anledning av det som har inträffat.



Effektivare utnyttjande av befintliga centrala stödfunktioner i
kommunen vilka vid en oönskad händelse kan aktiveras och
utgöra understöd för den berörda verksamheten.

Sårbarheterna och bristerna i krisberedskap inom kommunen och inom
dess geografiska område bedöms och beskrivs med utgångspunkt i de
kritiska beroenden och de risker som identifierats under arbetsprocessen.
Sårbarheter och förmågebrister som framkommit vid inträffade
händelser, genomförda övningar samt övrigt analysarbete beaktas i
sammanställningen.
6.3.2

Krisledningsövning Helvar 2014

Den 4juni 2014 genomförde LOTS-kommunerna en gemensam
krisledningsövning. Planering och genomförande av övningen berörde
flertalet samhällsviktiga aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Det övergripande syftet för övning Helvar var:


Att pröva aktörers förmåga att upprätthålla samhällsviktiga
funktioner vid en allvarlig samhällskris.



Att pröva övade aktörers förmåga inom krisledning,
kommunikation och informationshantering internt som externt,
samt att upprätta en gemensam lägesbild.

Det övergripande målet för övning Helvar var:


Att uppnå målen i enlighet med övade aktörernas fastställda
planverk före, under och efter en kris.

I utvärderingsarbetet som genomfördes i samband med övningen kunde
ett antal generella sårbarheter och brister i kommunens
krisberedskapssystem identifieras.
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Operativ ledning
•

Krisorganisationen är inte utbildad trots att
utbildningstillfällen erbjudits

•

Krisorganisationen har inte tillräcklig erfarenhet i form
av deltagande vid övningar

•

Krisorganisationen är baserad på ett fåtal
nyckelpersoner, det finns inte uthållighet vid en
långvarig dygnet-runt-kris i minst 72 timmar

•

Den befintliga staben behöver kompletteras med fler
personella resurser som bemannar de olika funktioner
som ingår i ett stabsarbete

•

Ökad kunskap om den befintliga
krisplanenrisorganisationen

•

Ökade informations insatser

•

Nya arbetsmallar för stabsarbetet

•

Rutin för stabsorienteringar

Samverkan
•

Bristande resurser avseende videokonferensutrustning.

•

Rutiner för samverkanskonferenser över telefon och
Rakel bör tas fram.

•

Rutiner för systematisk extern samverkan finns inte.

•

Funktionen Samverkansansvarig behöver
vidareutvecklas och tydliggöras.

Kriskommunikation
•

Lokaler för informationsorganisationen behöver ses
över avseende funktionalitet och placering i förhållande
till krisledningsstaben.

•

Informationsorganisationen är inte tydliggjord.
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•

Informationssamordning mellan kommunens
verksamheter behöver utvecklas.

•

Rutiner för samordning av information utifrån det
geografiska områdesansvaret behöver utvecklas.

•

Kunskaperna om WIS och Rakel behöver öka.

•

Fler personer vid uppstart.

•

Informationen måste gå snabbare till
informationsstaben.

•

Presskonferenser föråldrat, behöver kunna sända via
någon kanal.

•

Ingen anmärkning.

Larm

Omvärldsbevakning
•

Det dagliga arbetet i kommunen med
omvärldsbevakning behöver utvecklas.

•

Rutiner för krisorganisationens omvärldsbevakning är
bristfälliga.

Lägesbild
•

Det tog lång tid att få fram en lägesbild.

Analys av händelseutvecklingen av en händelse på kort och lång sikt
•

Kommunens funktion Analysansvarig bör
vidareutvecklas för att ge möjlighet att planera inför
alternativa händelser och konsekvenser av händelser på
lång sikt.

•

Det saknas rutiner för att planera om händelsen
fortsätter längre än planerat.
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Materiella och personella resurser
•

Funktionen Resursansvarig behöver vidareutvecklas
och tydliggöras.

•

Det finns inte någon samordnad förteckning över vilka
resurser som finns att tillgå utanför kommunens egen
organisation vid en långvarig kris.

Regelverk
•

Ingen anmärkning.

Praktisk erfarenhet
•

Fastställd utbildnings- och övningsplan bör följas
tydligare.

Grundläggande säkerhetsnivåer
•

Ingen anmärkning

Redundans och robusthet i kommunikationssystemen
•

Ingen anmärkning

Reservkraft
•

Samhällsviktiga verksamheter har tillgång till reserv-el

Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan
plats
•

Kommunen saknar i vissa fall evakueringsplaner samt
förmåga att flytta samhällsviktig verksamhet till annan
plats.

Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur
•

Ingen anmärkning.
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6.3.3 Oljepåslaget i september 2011
Torsdagen den 15 september 2011 informerades räddningstjänsten i
Tjörns kommun av en privatperson om att det påträffats olja i
hamnområdet vid Klädesholmen. Räddningstjänsten kontaktade
Kustbevakningen och informerade dem om att det påträffats olja.
Kustbevakningens flyg upptäcker ett oljebälte från Kyrkesund och som
sträcker sig ut mot skärgården. Enligt den första rapporten var oljebältet
2,5 km långt och med en bredd av 60 meter. Bältet bedömdes vara av
karaktären ”sheen” och beräknades innehålla 1,5 till 11,5 liter olja och
därmed fanns det inte möjlighet till sanering.
Under tiden 16 september till 14 oktober tog Kustbevakningen och
räddningstjänsten upp ca 820 ton oljeemulsion, detta motsvarar ca 550
ton ren olja. Under insatsen var ca 150 personer/dag insatta.
Analys
Tjörns Kommun var inte förberedda för ett storskaligt oljepåslag.
Grön stab hade ett antal möten, men stabsarbetet bedrevs mest i
räddningstjänsten inre och yttre staber.
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7

Behov av åtgärder med anledning av
risk- och sårbarhetsanalysens
resultat

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att primärt belysa risker,
sårbarheter och brister i kommunens förmåga att motstå och hantera
motstå samhällsstörningar. Resultatet av en genomförd analys ska
betraktas som ett kunskapsunderlag som i sin tur ska resultera i
handlingsplaner för genomförande av åtgärder vilka syftar till att stärka
förmågan eller minska sårbarheten inom det egna verksamhetsområdet.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat identifierar kommunen
olika typer av åtgärder vilka syftar till att stärka förmågan eller minska
sårbarheten i kommunens verksamhet. Åtgärderna har resonerats fram
huvudsakligen utifrån fyra kategorier enligt nedan.


Planerade åtgärder



Pågående åtgärder



Genomförda åtgärder



Förslag på ytterligare åtgärder och rekommendationer

Sammanfattning
Med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat gör kommunen
bedömningen att det finns en god förmåga och en organisatorisk
grundstruktur i kommunen att motstå och hantera samhällsstörningar.
I stort kan nämnas att några kommunövergripande utvecklingsområden i
kommunens fortsatta krisberedskapsarbete är:


Förstärkt organisation och kompetens inom den centrala
krisledningen (ledning och information).



Identifiera kritiska system och nyckelpersoner i kommunens
kärnverksamheter samt upprätta handlingsplan för hantering.



Kontinuitetsplanering för samhällsviktiga verksamheter i
kommunen.



Fördjupad intern samverkan mellan kommunens samhällsviktiga
verksamheter med syfte att motstå och hantera
samhällsstörningar.
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7.1

Planerade åtgärder

Genomförande av planerade åtgärder utgör en del av det centrala
förebyggande, säkerhets- och krisberedskapsarbetet som bedrivs i
kommunen med handläggare på avdelningen för räddning och säkerhet
som ansvariga. Arbetet harmonierar med vissa arbetsområden inom
ramen för kommunens arbete med Säker och Trygg kommun.
• Plan och organisation för hantering av samhällsstörningar.
• Planering av ordinarie lokaler för informationsstaben.
• Bemanning av krisorganisationen.
• Utbildnings- och övningsinsatser.
• Samverkan med samhällsviktiga aktörer.
• Se över kommunens organisation för hantering av oönskade händelser
under sommarmånaderna.
• Utveckling av rutiner för att upprätta och förmedla en samlad lägesbild.
• Översyn av säkerheten i gästhamnarna.
• Utveckling av LOTS-samarbetet.
• Risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltnings- och bolagsnivå.
• Fortsätta arbetet med informationsklassningar och utbildningar när det
gäller informationssäkerhet.

7.2

Pågående åtgärder

Nedan följer en beskrivning av pågående åtgärder som utgör en del av
det centrala förebyggande, säkerhets- och krisberedskapsarbetet som
bedrivs i kommunen med handläggare på avdelningen för räddning och
säkerhet som ansvariga. Arbetet harmonierar med vissa arbetsområden
inom ramen för kommunens arbete med Säker och Trygg kommun.
• Risk- och sårbarhetsanalysarbete på central nivå i kommunen.
• Funktionsvisa utbildnings- och övningsinsatser enligt utbildnings- och
övningsplanen.
• Förstärkt kompetens inom krisledning.
• Riktade utbildnings- och övningsinsatser enligt utbildnings- och
övningsplan.
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• Arbete med sociala risker och brottsförebyggande åtgärder.
• Riktade utbildningsinsatser när det gäller hot och våld mot anställda
och förtroendevalda.
• Nya riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet.
• Fortsatt arbete med evenemangsäkerhet.
• Framtagande av ett gemensamt handlingsprogram för bland annat
krisberedskap, räddningstjänst, säkerhet och folkhälsa.
• Kommunövergripande nödvattenplan är framtagen och avvaktar
politiskt beslut.
• Tillsammans med båtföreningarna arbetar kommunen med att förbättra
säkerheten i gästhamnarna.

7.3

Genomförda åtgärder

Nedan följer en beskrivning av genomförda åtgärder under föregående
mandatperiod 2011-2014. Vidtagna åtgärder har genomförts som en del
av det centrala förebyggande, säkerhets- och krisberedskapsarbetet med
handläggare på avdelningen för räddning och säkerhet som ansvariga.
• En gemensam oljesaneringsplan som omfattar saneringsfasen är
upprättad i samverkan med Tjörn och Stenungssund
• Certifiering som Vattensäker kommun.
• Certifiering som Säker och Trygg kommun.
• Val av servicenivåer gällande dricksvattenförsörjning som underlag för
nödvattenplan.
• Nya riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet.
• Ny säkerhetspolicy.
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7.4

Förslag på ytterligare åtgärder och
rekommendationer

Nedan följer förslag på åtgärder och rekommendationer med syfte att
stärka kommunens förmåga att motstå och hantera samhällsstörningar.
Arbetet harmonierar med arbetsområden inom ramen för kommunens
arbete med Säker och Trygg kommun.

• Risk- och sårbarhetsanalysarbete på verksamhetsnivå.
• Utveckla kunskap och förmåga avseende höjd beredskap.
• Utbyggnad av Rakel i kommunen.
• Antagande och förankring av kommunövergripande nödvattenplan.
• Antagande och förankring konceptet för informationssäkerhet.
• Utveckling av koncept för systematiskt säkerhetsarbete och
kontinuitetsplanering i kommunala verksamheter.
• Genomförande av analys gällande kritiska beroenden i samtliga
kommunala verksamheter.
• Översyn av alternativa lösningar avseende it-, tele- och radiosystem.
• Förstärkt kompetens inom hot och våld för förtroendevalda och
kommunanställda.
• Utveckling av konceptet för rapportering och uppföljning av avvikande
händelser olycksutredningar.
• Ett heltäckande informationssystem i det egna geografiska området som
ger en samlad bild över olycksläget
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2015-03-23

Identifierad samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område
Samhällssektor

Samhällsfunktion

TJÖRN2000, v1.0, 2014-03-10

Exempel på viktiga
samhällsfunktioner per
samhällssektor

Samhällsviktig
verksamhet

Energiförsörjning

Produktion av el,
distribution av el,
produktion
och distribution av
fjärrvärme, produktion
och
distribution av bränslen
och drivmedel

Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till
kontanter, centrala
betalningssystemet,
värdepappershandel

Handel och industri

Bygg- och
entreprenadverksamhet,
detaljhandel,
tillverkningsindustri

Kommunens underlag för Styrel1
Fortum Distribution AB och
infrastruktur för strömförsörjning
Tjörns Bostad AB
Wallhamn AB
Bensinstationer
Närvärmeverk i Kållekärr och
Skärhamn
Företag verksamma på Tjörn
enligt beskrivning
samhällsfunktion
Banker verksamma på Tjörn
Livsmedelsbutiker med
kontantuttagsmöjligheter
Värdetransporter
Kommunens system för
utbetalning till kommuninvånare
Väktarbolag
Wallhamn AB
Begravningsbyråer
Industrier

Hälso- och
sjukvård samt
omsorg

Akutsjukvård,
läkemedels- och
materielförsörjning,
omsorg om barn,
funktionshindrade
och äldre, primärvård,
psykiatri,
socialtjänst, smittskydd
för djur och människor

Landsting
VG Regionen
Apotek
Inrättningar för hälsa- och
omsorg
Socialförvaltningen och
tillhörande verksamheter
Skola och förskola
Primärvården

1

Styrel, styrning av el till prioriterade användare, förutsätter att en planering genomförs
för att identifiera och prioritera elanvändare som är viktiga för att samhället ska fungera.
Det kan till exempel vara sjukhus, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer,
men också elanvändare som till exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska
fungera.

91

BILAGA

2 (3)

2015-03-23

Information och
kommunikation

Telefoni (mobil och
fast), internet,
radiokommunikation,
distribution av post,
produktion och
distribution av
dagstidningar,
webbaserad information,
sociala medier

Kommunalteknisk
försörjning

Dricksvattenförsörjning,
avloppshantering,
renhållning, väghållning

Livsmedel

Distribution av
livsmedel,
primärproduktion av
livsmedel, kontroll av
livsmedel, tillverkning
av livsmedel

Offentlig
förvaltning

Lokal ledning, regional
ledning, nationell
ledning,
begravningsverksamhet,
diplomatisk
och konsulär verksamhet

2

Folktandvården
Psykiatrivården
Skadedjursbekämpningsföretag
Ideella föreningar
Medicinskt huvansvarig
sjuksköterska (MAS)
POSOM-gruppen2
Telenor AB
Kommunens officiella
informationskanaler såsom
hemsida på webben, Facebook
och Twitter
Infrastruktur för internet,
radio- och TV
RAKEL3
System för intern
informationsdelning
Vattenverk
Kommunens vattentäktsområden
Avloppsreningsverk
Infrastruktur för
dricksvattenförsörjning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
med berörda verksamheter
Vägföreningar
Företag och föreningar
verksamma inom snöröjning
renhållning och sophantering,
Hamnar och färjelägen

Kommunens politiska ledning
Tjänstemannaledning
Krisledning
Informationsresurser
Länsstyrelsen
Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB
Arbetsmiljöverket
Kommunkontoret

POSOM står för Psykiskt och Socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer
Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har
byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta
den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet
eller hälsa.
3
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Skydd och säkerhet

Socialförsäkringar

Transporter

Domstolsväsendet,
åklagarverksamhet,
militärt
försvar, kriminalvård,
kustbevakning, polis,
räddningstjänst,
alarmeringstjänst,
tullkontroll,
gränsskydd och
immigrationskontroll,
bevaknings- och
säkerhetsverksamhet
Allmänna
pensionssystemet, sjukoch
arbetslöshetsförsäkringen
Flygtransport,
järnvägstransport,
sjötransport,
vägtransport,
kollektivtrafik
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Räddningstjänsten (Skärhamn
och Kållekärr)
Ambulansen (Kållekärr)
Polisen (Stenungsund),
Sjöräddningen
Kustbevakningen
Polisen (Stenungsund)
SMHI
SOS-alarm
Väktarbolag
Försvarsmakten

Utbetalningar av
försörjningsstöd.
Väg 160, 169 och 723,
Tjörnbroarna
Skåpesundsbron
Passagerarfärjor (Rönnäng-ÅstolDyrön samt Kyrkesund-Härön)
Västtrafik
Tjörns Omnibusstrafik,
Färdtjänsten
Taxibolag
Trafikverket
Sjöfartsverket
Vägföreningar inom Tjörns
kommun
Djupviks Bussar AB
Tekniska avdelningen
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Identifierade risker och konsekvenser inom
kommunens geografiska område
Identifierad risk- och konsekvensbild bör inte betraktas som en
fullständig förteckningslista som anger kommunens totala hotbild.
Syftet med förteckningslistan är att komplettera den riskbild som
beskrivs i huvudrapporten. Underlaget kan även användas som ett stöd i
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå. Varje
verksamhet bör i sin analys utveckla riskbilden, beakta lokala
förutsättningar och analysera hur den identifierade riskbilden kan
påverka verksamheten.
Identifierade risker
Samhällssektor Samhällsfunktion

Identifierade risker

Exempel på viktiga
samhällsfunktioner per
samhällssektor

Energiförsörjning

Produktion av el,
distribution av el,
produktion
och distribution av
fjärrvärme, produktion
och
distribution av bränslen
och drivmedel

Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till
kontanter, centrala
betalningssystemet,
värdepappershandel

Handel och industri

Bygg- och
entreprenadverksamhet,
detaljhandel,
tillverkningsindustri

Elförsörjning
Aktivering av Styrel
Långvarigt avbrott
Fossila bränslen och drivmedel
Långvarigt leveransavbrott
Fjärrvärmedistribution
Långvarigt avbrott
Betalningsförmedling
Begränsad tillgång till kontanter
Långvarigt avbrott i
betalningsförmedlingssystem
Organiserad brottslighet
Hantering av farligt gods
Farligt utsläpp
Explosion

TJÖRN2000, v1.0, 2014-03-10

Annan Miljöpåverkan
Farligt utsläpp
Förorening
Industriverksamhet där farliga
ämnen hanteras i det dagliga
arbetet
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Industrilokaler
Brand i industrilokal
Sabotage
Utsläpp av farligt gods
Hälso- och
sjukvård samt
omsorg

Akutsjukvård,
läkemedels- och
materielförsörjning,
omsorg om barn,
funktionshindrade
och äldre, primärvård,
psykiatri,
socialtjänst, smittskydd
för djur och människor

Sjukvård
Avbrott i
akutsjukvårdsförsörjning
Felbehandling
Korta behandlingstider
Läkemedelsförsörjning
Långvarigt avbrott
Omsorg om barn,
funktionshindrade och äldre
Avbrott i hemtjänst, hemsjukvård
och boendestöd
Avbrott i barnomsorg- och
skolverksamhet

Information och
kommunikation

Kommunalteknisk
försörjning

Telefoni (mobil och
fast), internet,
radiokommunikation,
distribution av post,
produktion och
distribution av
dagstidningar,
webbaserad information,
sociala medier

Tele-, radio och TVkommunikation
Långvarigt avbrott
Sabotage
Terrordåd

Dricksvattenförsörjning,
avloppshantering,
renhållning, väghållning

Kommunala anläggningar
Anlagd brand
Avbrott i eldistribution
Avbrott i telekommunikation
Avbrott i vattendistribution
Avbrott i värmedistribution
Avbrott på IT-försörjning
Brand
Fallolycka
Inbrott
Obehörig vistelse på området
Sabotage
Skadegörelse
Stöld
Störningar i avloppssystem
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Informations- och IT-säkerhet
Hackerintrång/Informationsstöld
Information ej tillgänglig
Långvarigt avbrott i IT-system
och Internetförbindelse
Obehörig tillgång till IT-system
Sabotage
Sekretessbelagd information
lämnas ut
Säkerhetskopiering saknas
Virusutbrott
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VA-distribution
Avbrott
Bristfälligt underhåll
Brand i vattenverk
Föroreningar
Renhållning/Sophantering
Avbrott
Sanitära risker
Skadedjur
Strejk
Återvinningsanläggningar
Anlagd brand
Brand i återvinningscentral
Giftigt utsläpp
Inbrott
Strejk
Stöld (ädelmetaller)
Kommunala badplatser
Anlagd band
Drunkningstillbud
Fallolyckor
Förorenat vatten
Sabotage
Spridning av smitta
Livsmedel

Distribution av
livsmedel,
primärproduktion av
livsmedel, kontroll av
livsmedel, tillverkning
av livsmedel

Livsmedelsdistribution
Bristfälliga rutiner
Felaktig livsmedelshantering
Kapacitetsbrister i
distributionskedjan
Kapacitetsbrister i
livsmedelstillverkning
Ransonering
Strejk
Kommunens
måltidsverksamhet
Bristfälliga rutiner
Bristande leveranssäkerhet
Felaktig livsmedelshantering
Strejk
Kontroll av livsmedel
Bristfälliga rutiner
Felaktig livsmedelshantering
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Offentlig
förvaltning

Lokal ledning, regional
ledning, nationell
ledning,
begravningsverksamhet,
diplomatisk
och konsulär verksamhet

Ledningsrelaterade risker
Brisfällig kommunikation
Bristfällig utbildning och
information
Bristfälligt informationsflöde
Hot mot kritiska tillgångar
Odefinierade och/eller ej
klarlagda ansvarsförhållanden
Personella konflikter inom
organisationen
Samverkansbrist
Störningar i personalförsörjning
Ledningsfunktioner
Bristfällig utbildning och
information
Tillsynsverksamhet
Bristande utbildning och
information
Stödfunktioner
Bristande utbildning och
information

Skydd och säkerhet

Domstolsväsendet,
åklagarverksamhet,
militärt
försvar, kriminalvård,
kustbevakning, polis,
räddningstjänst,
alarmeringstjänst,
tullkontroll,
gränsskydd och
immigrationskontroll,
bevaknings- och
säkerhetsverksamhet

Räddningstjänsten
Brist på deltidsbrandmän
Information och utbildning
Långa insatstider
Minskade resurser
Rutiner
Samarbetsformer
Polisen
Information och utbildning
Minskade resurser
Rutiner
Samarbetsformer
SOS-larm
Avbrott i förbindelse
Badwill
Rutiner
Väktarbolag
Avsaknad av personal/väktare
Rutiner

Socialförsäkringar

Allmänna
pensionssystemet, sjukoch
arbetslöshetsförsäkringen
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Försörjningsstöd
Avbrott i utbetalning av
försörjningsstöd

BILAGA

5 (7)

2015-03-23

Transporter

Flygtransport,
järnvägstransport,
sjötransport,
vägtransport,
kollektivtrafik

Vägnät
Avspärrade vägar
Avstängda vägar
Olycka med farligt gods
Trafikolycka
Sjöfart
Intensiv färje- och båttrafik
Transport av farligt gods
Naturrelaterade risker
Avstängda vägar
Snöoväder
Stormar
Översvämningar
Kommunala hamnar
Utsläpp av farligt gods
Sabotage
Brand
Anlagd brand
Ökad riskbild sommartid
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Identifierade konsekvenser
Baserat på definierade risker har följande tänkbara konsekvenser
identifierats.


























Ammoniakutsläpp
Avbrott/driftstopp i system
Avspärrningar i väg- och
trafik
”Badwill”, varumärket
Begränsade möjligheter för
anställda att ta sig till
arbetet
Begränsade möjligheter till
handel av varor och
tjänster
Behov av personskydd
Behov av tillfälliga
lokaler/ ersättningslokaler
Behov av vittnesskydd
Brist på bevaknings- och
säkerhetspersonal
Brist på kontanter och brist
på tillgång till
betalningssystem
Bristfällig/felaktig
informationshantering
Delvis eller totalt
förstörda/oanvändbara
lokaler
Deponi (miljöfarlig vara)
Disciplinära åtgärder mot
personal
Driftstörning och/eller
avbrott i tekniska system
(El, Tele, VA, IT)
Dödsfall
Evakuering
Farligt utsläpp
Felaktig information
Försämrad arbetsmiljö och
arbetsmiljöförhållanden
Ingen uppvärmning
Intensiv och nyfiken media
övervakning
Isolering (smitta)
Juridiska tvister
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Oljeutsläpp
Otjänligt dricksvatten
Personalbortfall
Personskador
Produktionsbortfall
Resurskrävande räddningsinsatser
Resurskrävande krishantering
Resurskrävande medicinskt
omhändertagande
Resurskrävande omhändertagande av
anhöriga till olycksdrabbade
Resurskrävande omhändertagande av
kontaminerade
Resurskrävande provtagnings- och
analysarbete
Sanering (miljöfarlig vara)
Sjukskrivning/långtidssjukskrivning
Skadestånd, böter
Skador på fastigheter
Skador på människor, egendom och
miljö
Stort informationsbehov (anställda,
invånare, anhöriga etc.)
Störningar i kommunal service
Störningar i livsmedelsförsörjning
Störningar i personalförsörjningen
Störningar i vägtransporter och
kollektivtrafik
Traumatisering
Utrymning
Utsläpp av biologiska, kemiska,
radiologiska eller nukleära ämnen
Vattenskador
Ökad arbetslöshet
Ökad frekvens av brottsliga
handlingar
Ökad frekvens av skade- och
olycksdrabbade
Ökad psykisk ohälsa
Ökad segregation
Ökad stress
Ökat behov av psykosocialt
omhändertagande
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Kompetensbrist
(utbildning, övning och
rutiner)
Kritiska system drabbas av
oönskade händelser
Massarbetslöshet
Medicindistribution
Merarbete och oplanerat
övertidsarbete
Mänskligt lidande
Nyckelpersoner
(kompetens- och
kunskapsförlust)
Oförutsedda kostnader
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Tjörns kommuns riskbild utifrån Lagen om
skydd mot olyckor (LSO)
1. INLEDNING
1.1

Sammanfattning

Denna bilaga redovisar kommunens riskbild utifrån
räddningstjänstbegreppet.
För att på ett översiktligt sätt kartlägga och presentera riskerna i Tjörns
kommun inför upprättandet av handlingsprogrammet 2015-2019, för skydd
mot olyckor, har denna sammanställning gjorts. Fokus i analysen skall enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO) ligga på risker som kan leda till
räddningsinsatser.
Riskanalysen utgår från en indelning av kommunens risker i sju riskmiljöer:
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

Bostäder
Offentlig byggnad
Industri
Övriga byggnader
Trafiken
Terräng/Särskild miljö
Vatten

1.2
ALLMÄN SAMHÄLLSUTVECKLING OCH
GRUNDSYN
Vi lever i en värld där tekniken styr en stor del av våra liv. I allt snabbare
takt utvecklas och introduceras nya tekniker och produkter i samhället.
Utvecklingen innebär att riskerna förändras eller förnyas. Särskilt under de
senaste årtiondena har antalet riskkällor och därmed potentiella hot mot
människor, egendom och miljön ökat.
Oftast sker samhällsutvecklingen utan att de åtföljande riskerna är
identifierade och analyserade. För att undvika detta är det viktigt att
kommunens plan- och riskarbete utförs på sådant sätt att beredskapshänsyn
tas i förekommande samhällsplanering. Det innebär också att den beredskap
som samhället håller ofta ställs inför nya, oväntade och ibland omöjliga
uppgifter. Dessa risker är mestadels svåra att i efterhand rätta till. Vi tvingas
leva med riskerna och måste istället söka begränsa konsekvenserna, vilket
kräver en väl utbyggd och fungerande räddningstjänst.
Miljöaspekten skall värderas med hög prioritet, både i samhällsplaneringen
som för oönskade händelser.
Risk- och sårbarhetsanalys 2015
101

Sida 1 (24)

BILAGA 3 - RSA

Reviderad 2015-03-27

Det kraftigt ökade transportbehovet av både människor och gods medför en
avsevärd utökning av transportsystemet. Vi transporterar större mängd med
allt tätare och snabbare trafik. Ett förhållande som dramatiskt ökar
olycksrisken.
Ökad teknologi, befolknings- och värdekoncentrationer gör att riskerna för
omfattande skador vid olyckor tilltar. Många olyckor kan vara en följd av
det tilltagande samhällsvåldet med bl.a. anlagda bränder som följd. Ren
terrorism medför för räddningstjänsten de absolut allvarligaste
konsekvenserna.
Det har blivit allt svårare för den enskilde att värdera olika risker. För att
möjliggöra bedömningar av risker som omger oss behövs information och
ökad kunskap om de riskkällor som finns och deras möjliga konsekvenser
för liv, egendom och miljö.
Kommunens målsättning är att värdera och satsa på ett starkt, hållbart och
framgångsrikt förebyggande arbete, både med beredskapshänsyn i
samhällsbyggandet som inom räddningstjänstens skadeförebyggande
arbeten.
Räddningstjänstens handlingsprogram deklarerar de säkerhets- och
prestationsmål, som har framtagits med utgångspunkt av riskanalysen och
statistik och som ger vägledning av vad räddningstjänsten skall arbeta med
under mandatperioden 2015-2019.
När vi i riskanalysen talar om risk så menas sannolikheten för ogynnsamma
händelser (olyckor) och konsekvenser av dessa händelser för människor,
egendom och miljö.
Exempel på sådana händelser är brand, explosion, storm, ras, översvämning,
trafikolyckor, kemikalieutflöde m.m., där ett hot uppstår mot människor,
egendom eller i miljön.
Samhällets räddningstjänst klarar i allmänhet de vardagliga händelserna bra,
t ex. lägenhetsbrand och trafikolycka. Detta gäller däremot sällan
omfattande eller flera samtidiga olyckshändelser som inträffar lokalt och
kräver stora resurser, fordrar speciell kunskap och ställer stora krav på
ledning av räddningsinsats.
Det är naturligtvis svårt att bedöma hur framtida olyckor och deras
konsekvenser kommer att gestalta sig. Det beror i hög grad på den tekniska
utvecklingen i samhället men även på sociala förhållanden och ekonomiska
förutsättningar.
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Grundsynen i dessa frågor är att riskkällor i första hand skall identifieras och
reduceras eller om möjligt elimineras. Genom konstruktivt riskanalysarbete
i alla verksamheter, genom att förebygga bränder och genom annan olycksoch skadeförebyggande verksamhet, typ kraftfull information och
utbildning, kan riskerna i samhället reduceras. Alla riskkällor kan dock inte
elimineras eller reduceras tillräckligt. Därför behövs en tillräcklig stark
operativ räddningstjänst som kan genomföra effektiva skadeavhjälpande och
begränsande akuta åtgärder, för att minska konsekvenserna av händelserna
så långt som möjligt.

1.3

Lagen om skydd mot olyckor

1.3.1 Kommunens ansvar
Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor ( 1 kap. 1 § ).
En kommun skall ansvara för all räddningstjänst, som inte kan hänföras till
statlig räddningstjänst, inom kommunen ( 3 kap. 7 § ).
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som kommunen
skall ansvara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön (1 kap. 2 §
). Räddningstjänsten ska därför planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt ( 1 kap. 3 § ). Kommunen ska också se till att allmänheten
informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns ( 1 kap.
7 § ).
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till
följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder (3 kap. 1 § ). Kommunen skall ha handlingsprogram för såväl
förebyggande verksamhet som för räddningstjänst. I programmet ska anges
mål för verksamheterna samt de risker som finns, som kan leda till
räddningsinsatser. I programmet ska anges hur den förebyggande
verksamheten är ordnad och vilken förmåga kommunen har och avser att
skaffa sig för att göra räddningsinsatser (3 kap. 3 och 8 §§ ).
I brandförebyggande syfte skall kommunen ansvara för att rengörning sker
av fasta förbränningsanordningar, dessutom ansvarar kommunen även för
att brandskyddskontroll utförs vid dessa anläggningar (3 kap. 4 § ).
Efter att räddningsledaren beslutat om avslutad insats ska denne underrätta
äga-re/nyttjanderättshavare om behovet av bevakning, restvärdesskydd,
sanering och återställning ( 3 kap. 9 § ). Kommunen ska också efter avslutad
insats se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga
Risk- och sårbarhetsanalys 2015
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orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts ( 3 kap.
10 § ).
Kommunen ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta
för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen ( 3 kap. 2 § ).

1.3.2 Den enskildes ansvar
Den som får kännedom om en brand eller olycka eller att det föreligger
överhängande fara för sådan olycka skall varna de som är i fara och vid
behov tillkalla hjälp ( 2 kap. 1 § ).
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska
hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
brand samt för att hindra eller begränsa skador till följd av brand ( 2 kap. 2 §
).
Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken
eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på kontroll av
brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet.
Redogörelsen ska lämnas in till kommunen ( 2 kap. 3 § ).

2. RISKANALYSENS UNDERLAG OCH METODIK
2.1 Syfte
Syftet med analysen är att på ett översiktligt sätt kartlägga och presentera
kommunens risker, som kan bli föremål för räddningsinsatser. Denna analys
skall sedan utgöra underlag för det kommunala handlingsprogrammet.
Fokus i analysen skall enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ligga på de
risker som kan leda till räddningsinsatser.

2.2

Avgränsningar

I riskanalysen fokuseras på konsekvenser för liv, egendom och hälsa.
Miljörisker inventeras och analyseras av ansvarig förvaltning.
Analysen avgränsas vidare mot olyckor som kan föranleda
räddningsinsatser, vilket innebär att t.ex. fallolyckor inte behandlas i
nuläget. Det kan dock bli aktuellt att belysa även andra olyckstyper i
framtiden än de som kan föranleda räddningsinsatser.

Risk- och sårbarhetsanalys 2015
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Bakgrund
Arbetet med skydd mot olyckor utgår från de fem skeden som kan sägas
utgöra räddningstjänstens verksamhetsområde (fig.1).

Åtgärder för att minska sannolikhet
1. Åtgärder i syfte att förhindra olyckor

Åtgärder för att begränsa skador

4.

5.

Genomföra
räddningsinsatser

Vidta åtgärder
efter räddningsinsatser
(olyckor)

2. Vidta skadebegränsande
åtgärder innan olycka inträffar

3. Förbereda räddningsinsatser

Figur 1

T
i
d

O
l
y
c
k
a

Olyckans fem skeden

Modellen innebär att man i de tre första skedena arbetar med att minska
sannolikheten för olyckor och begränsa skadorna till följd av olyckor. De
riskkällor som inte kan elimineras förutsätter en väl fungerande operativ
räddningstjänst i skede fyra (insatsskedet).
I skede fem skall orsaker till olyckan, olycksförloppet och insatsens
genomförande följas upp och utvärderas. Resultatet av detta ligger sedan till
grund för att genomföra förbättringar inom de tidigare skedena.
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Riskmiljöer
För att skapa en röd tråd i analysarbetet har de olika riskerna i Tjörns
kommun kategoriserats i så kallade riskmiljöer. De riskmiljöer som används
är följande:
☼
Bostäder
☼
Offentlig byggnad
☼
Industri
☼
Övriga byggnader
☼
Trafiken
☼
Terräng/Särskild miljö
☼
Vatten

2.5

Huvudmetod
Riskbedömningen utgår från två delar, bägge indelade i ovanstående
riskmiljöer. Den första delen – Dimensionerande händelse, innebär att ett
urval av händelsers risker (sannolikhet och konsekvens) blir värderade
utifrån tillgänglig statistik och räddningstjänstens erfarenheter.
Konsekvensen kan delas upp i sådan för hälsa, miljö och egendom. Som
tidigare nämnts ligger tyngdpunkten i denna riskanalys på människors liv
och hälsa.
Den andra delen av riskbedömningen är en risktopografi. I denna
presenteras exempel på kommunens större objekt eller miljöer som vid
oönskad händelse kan leda till stora skador på människors liv och hälsa.
Dessa kategoriseras inom de olika riskmiljöerna och bedöms utifrån ett mer
händelsebaserat perspektiv då det statistiska underlaget inte anses tillräckligt
omfattande i dagsläget.

2.6

Riskvärdering
I IDA som är en webbaserad statistikdatabas utvecklad av räddningsverket
och numera tillhandahålls av MSB, går det att jämföra insatsstatistiken med
länets andra kommuner, befolkningsmässigt lika stora kommuner samt
riksstatistiken. Tillsammans med den erfarenhet som finns inom
räddningstjänsten görs bedömningarna enligt följande kriterier för
sannolikhet och konsekvens.
Eftersom underlaget för miljökonsekvenser är bristfälligt och outforskat
bedöms denna del vara sådan att det i framtiden, med bättre underlag, görs
mer ingående bedömningar. Då tillräckligt bra underlag saknas görs
subjektiva bedömningar utifrån räddningstjänstens erfarenheter.
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Sannolikhet
Genom att se till statistik om hur ofta en viss skadehändelse kan inträffa, så
har sannolikheten uppskattats till någon av följande klasser:
Klass
1. Liten sannolikhet
2
3. Sannolik
4.
5. Mycket sannolik

2.8

Frekvens
Mindre än en gång per 1000 år
En gång per 100 – 1000 år
En gång per 10 – 100 år
En gång per 1 – 10 år
Mer än en gång per år

Konsekvens
Konsekvenser för en viss typ av skadehändelse anges för människors liv och
hälsa, egendom och miljö enligt följande:
Människors liv och hälsa
Klass
1. Små
2. Lindriga
3. Stora
4. Mycket stora
skadade
5. Katastrofala
skadade

Karaktär
Övergående lindriga obehag
Enstaka skadade, varaktiga obehag
Enstaka svårt skadade, svåra obehag
Enstaka dödsfall, flera svårt
Flera dödsfall, 10-tals svårt

Egendom
Klass
1. Små
2. Lindriga
3. Stora
4. Mycket stora
5. Katastrofala

Total skadekostnad ( milj. SEK )
< 0,1
0,1 – 1
1–5
5- 20
> 20

Miljö
Klass
1. Små
2. Lindriga

Karaktär
Inga eller mycket små övergående skador
Övergående påverkan på miljön inom ett
begränsat geografiskt område
Långvarig påverkan på miljön inom ett
begränsat geografisktområde

3. Stora
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Omfattande långvarig påverkan på
Mycket stora bestående skador på

TJÖRNS KOMMUN

3.1 Riskbild
3.1.1 Allmänt
Kommunen har en relativt varierad riskbild. Det finns objekt och miljöer
som vid en oönskad händelse (t.ex. brand eller kemikalieutsläpp) kan leda
till stora skador på människors liv och hälsa. Dessa analyseras mer ingående
under rubriken översiktlig risktopografi. I denna del omnämns en del av de
exempel som utgör Tjörns kommuns risktopografi.
Kommunen genomkorsas av en större väg; länsväg 160. Via denna passerar
en stor del andel av den totala trafiken med farligt gods. Trafiken slussas
sedan vidare på väg 169 och/eller väg 723. Väg 160 klassas som primär
transportled för farligt gods och väg 169 som sekundär transportled för
farligt gods. Övergripande riskanalys som fokuserar på risker vid transporter
av farligt gods på väg 160 och 169, som kan påverka människor i
planområdet för Almösund-Myggenäs-Almön, daterad 2010-10-08,
presenterades i samband med tätortsstudien för området. Riskbilden, för
verksamheten vid Tjörnbro-park, har också studerats i ”Riskbedömning för
transporter med farligt gods” daterad 2011-04-20.
Genom Tjörn går omfattande trafik på sjöleder. Farleden på Marstrands-,
Älgö-, och Hakefjorden, in till hamnarna vid Wallhamn, Stenungsund och
Uddevalla är intensivt trafikerade med fartyg med diverse farligt gods i sina
lastutrymmen. Över 2000 anlöp/år görs genom Hakefjorden. Incidentrapport
finns från Sjöfartsverket, som talar om många händelser i vårt område.
Det finns ett flertal skolor och samlingslokaler på Tjörn som tillhör
kategorin större. Ett antal av dessa är lokaliserade utanför, vad som anges
som, normal insatstid för räddningstjänsten.
Ett flertal vårdinrättningar, framförallt äldrevårdanläggningar, finns
etablerade i kommunen.
I kommunen finns förhållandevis många byggnader med höga/mycket höga
brandbelastningar i stora brandceller. I kommunen finns även industrier med
komplicerade riskbilder, bl a kylanläggningar med ammoniakhantering och
industri med stor lagerhantering av pyrotekniska artiklar. Riskutredningar
har utförts för såväl kommunens anläggningar med ammoniak som för
mellanlagringen av pyrotekniska varor.
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Den äldre bebyggelsen inom kommunen, klassificeras i en del fall som
”brandfarlig bebyggelse”, vilket ställer särskilda krav på säkerhetsåtgärder.
Riskbedömning för den här typen av bebyggelse, är utförd som underlag för
detaljplanen för Ö Klädesholmen, daterad 2008-05-15.
3.1.2 Komplexa, storskaliga byggnader och anläggningar
De brandskyddstekniska krav samhället ställer på nya byggnader regleras i
plan- och bygglagen;



Byggnader skall placeras så att de inte medför fara eller betydande
olägenhet för omgivningen.
Byggnader skall ge ett tillfredställande skydd mot olycksfall, uppkomst
och spridning av brand och mot personskador.
Byggnader, i kommunen, som utgörs av stora brandceller, ofta i
kombination med hög, ibland t.o.m. mycket eller extremt hög
brandbelastning, kommer att ställa stora krav på räddningstjänstens resurser
vid räddningsinsats. För att kunna genomföra släck- eller begränsande insats
krävs samverkan med andra kommuners räddningstjänster. Underlag finns i
riskutredning ”Brand och Miljö”, daterad 2006-08-16.

3.1.3 Utsatta grupper av människor
Den äldre befolkningen kommer att öka och allt fler äldre kommer att bo
kvar hemma allt längre, vilket medför ökade risker. Äldre människor, och
andra med nedsatt funktionsförmåga, är starkt överrepresenterade i
dödsbrandsstatistiken. I den nationella strategin för att stärka brandskyddet
genom stöd till enskilda uttrycks följande vision; Ingen ska skadas allvarligt
eller omkomma till följd av brand.
Barn är en annan utsatt grupp med avseende på olyckor. Aktiviteter på, eller
i anslutning till vatten, tillhör vardagen i en ö-kommun som Tjörn. Även
inom trafiken är barnen en utsatt grupp.
3.1.4 Släckvattenförsörjning
Kommunens vattenledningsnät, som även skall vara anpassat för
brandvattenförsörjning, är idag, på många håll inte dimensionerat för detta.
Brandvattensystemets kapacitet är inte överallt dimensionerat för områdets
aktuella risker. Arbetet med kartläggning av brandvattensystemets kapacitet
och dimensionering har påbörjats, men inte slutförts.
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RISKTOPOGRAFI

I denna del av riskbedömningen, den översiktliga risktopografin, presenteras
exempel på kommunens objekt eller miljöer som vid oönskad händelse kan
leda till stora skador på människors liv och hälsa. Dessa kategoriseras inom
de olika riskmiljöerna och nämns utifrån egna och andras erfarenheter vid
inträffade händelser inom de olika områdena. Fokus ligger i denna del på
konsekvenserna.
Risktopografin bör kompletteras med en mer ingående inventering av
skydds- och riskobjekt i Tjörns kommun. Det finns också alla
förutsättningar att komplettera de kvalitativa beskrivningarna och
bedömningarna av redan upptagna objekt med kvantitativa samt
verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser.

4.1

Bostäder
Människor med funktionshinder, som saknar förmåga att på egen hand
utrymma en brinnande byggnad, är särskilt utsatta och i behov av särskilda
skyddsåtgärder, för att inte allvarligt skadas eller omkomma i händelse av
brand.
Äldre samhällen med tät trähusbebyggelse, som bland annat i Skärhamn,
Klädesholmen, Koholmen, Åstol och Kyrkesund utgör särskild risk vid
brand. I dessa samhällen finns större eller mindre inslag av vad som
klassificeras som brandfarlig bebyggelse, där risken för brandspridning
mellan byggnader är särskilt stor.
Insatstiden till bebodda öar utan färjeförbindelse, kan komma att bli mycket
lång. Räddningstjänsten har ingen lämplig båtresurs, utan är hänvisade till
Kustbevakningen, Sjöräddningen och Lots för såväl transport som
pumpresurs för släckvatten.
Flerbostadsbyggnader i fem eller flera våningsplan, utanför normal insatstid,
är under byggnad eller planeras inom kommunen. Detta innebär en
brandskyddsproblematik som noga bör följas upp i bygglovsprocessen.

4.2

Offentlig byggnad
Identifierade objekt som anses skyddsvärda med anledning av att många
människor samlas och som saknar kännedom om byggnaden och
byggnadens brandskyddsåtgärder.
Identifierade objekt:
Pater Noster Lighthouse AB, Kommunhuset, Akvarellmuseet, Saga
Kulturhus, Restaurang Haddock, Nordeviks Livs, Hotell Bergabo,
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Bleketskolan, Häggvallskolan, Tjörnbro Park, Almö Livs, Björholmens
Marina.

4.3 Industri
I kommunen finns det två industrianläggningar, Astrids Fiskexport AB och
Panda Fyrverkerier AB, som enligt LSO 2 kap. 4 § klassas som farlig
verksamhet. Vilka av förklarliga skäl ingår bland de industrier som kan
utgöra stora risker ur konsekvenssynpunkt.
Den ammoniakhantering som finns inom Astrids Fiskexport AB, anses vara
av betydande karaktär. Det som förvärrar förutsättningarna vid ett utsläpp
från den industrin är dess läge i förhållande till bostadshus och
äldrevårdanläggningarna Kvarnbackens Servicehus och Kvarnbackens
Ålderdomshem. Enligt utförd riskanalys anses dock riskerna kring
kylanläggningen som tolerabla.
Verksamheten vid Panda Fyrverkerier AB omfattas av Sevecolagstiftningen,
på den lägre kravnivån. Då byggnaderna ligger i glesbefolkat område är det
troligtvis bättre att låta branden härja fritt tills branden självslocknar.
Efterföljande skogsbränder är med detta scenario det potentiella problemet.
Verksamheter inom Wallhamns område, stora lager med polyetenplast,
uppläggningshallar för fritidsbåtar, hantering av farligt gods samt många
fartygsanlöp, gör att Wallhamnsområdet utgör en mycket stora risker vid
brand. Dessa bränder ställer stora krav på uthålliga insatser och kan få stora
konsekvenser för bl.a. miljön.

4.4 Vårdanläggningar
I kommunen finns ett antal anläggningar för vård- och omsorg, såsom
äldreboenden, servicehus, trygghetsboenden, gruppboenden och HVB-hem.
Inom dessa anläggningar finns en högre riskbild som kräver särskilda
resurser och brandskyddsåtgärder.

4.5

Övriga byggnader
Det finns ett flertal gamla och kulturminnesmärkta byggnader i Tjörns
kommun, Sundsby säteri, Kålhuvudet, Fjällebro gård och kvarn samt
sjöbodarna vid Valsängs strand.

4.6

Trafiken
Kommunen genomkorsas av en större väg; länsväg 160. Via denna passerar
en stor del andel av den totala trafiken med farligt gods. Trafiken slussas
sedan vidare på väg 169 och/eller väg 723. Väg 160 klassas som primär
transportled för farligt gods och väg 169 som sekundär transportled för
farligt gods.
Risk- och sårbarhetsanalys 2015
111

Sida 11 (24)

BILAGA 3 - RSA

Reviderad 2015-03-27

I kommunen finns också ett antal olycksdrabbade korsningar och vägavsnitt.
Detta i kombination med den stora person-/pendlingstrafiken utgör en
beaktansvärd risk.

4.7 Terräng/Särskild miljö
I delar av Tjörns kommun finns skogsarealer i svåråtkomlig terräng. En
skogsbrand skulle i dessa områden kunna medföra stor påfrestning för
räddningstjänsten.
Brand i skog och terräng är tidskrävande och ställer stora krav på personella
och materiella resurser. Detta kan medföra problem med att upprätthålla
kommunens övriga beredskap.
Vattenskyddsområde för kommunens vattentäkter har fastställts. En
händelse, t.ex. utsläpp som slår ut kommunens stora råvattentäkt skulle
medföra stora problem för kommunen.
Kommunen har flera fågelskyddsområden, naturskyddsområden och
fiskreproduktionsområden. Händelser, t.ex. oljeutsläpp, som drabbar dessa
områden kan få allvarliga miljökonsekvenser.

4.8

Vatten/Hamnområden
Inom kommunen finns flera hamnar för godstrafik och vissa med färjelägen
för persontrafik. Inom hamnområden är det kommunen som ansvarar för
räddningsinsatser. En olycka med en fullastad personfärja eller en brand
ombord på ett fartyg i Wallhamn är exempel på händelser som kan medföra
stora konsekvenser.
Brand i fullbelagd/överbelagd gästhamn medför stor risk för brandspridning
mellan båtar och, framförallt nattetid, mycket stor risk för människoliv.
Som ökommun erbjuds många möjligheter till vatten- och vattennära
aktiviteter, vilket medför en hög risk för olyckor och drunkningstillbud.
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Dimensionerande händelser
Den händelse som genomgår riskvärdering representerar således en grupp
av mer eller mindre liknande händelser. Varje händelse som värderas
definieras närmre i samband med riskvärderingen. Händelserna bedöms i
fredstid och med de frekventa händelserna som grund. De större och mer
konsekvensfokuserade, likt ”worst case”-scenarios, behandlas i andra
avsnitt.
En kommun är utsatt för många olika risker. Ett antal händelser identifieras
och väljs ut för fortsatt analys.
De utvalda händelserna representerar typhändelser.

5.1

Bostäder
Brand i bostad
Representerar stora delar av kommunens bostadsbestånd.
Dimensionerande är Brand i lägenhet eller villa.
Sannolikhet:





5

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

4
3
1

Förmåga att hantera:

Förmåga att hantera den dimensionerande
händelsen bedöms till största delen vara god
utifrån perspektivet egendom och miljö.
Det som begränsar förmågan att hantera den
dimensionerande händelsen är dels orter med
brandfarlig bebyggelse, dels långa insatstider (i
vissa fall 30-60 minuter) och dels ett beroende
av samverkande organisationer för att nå
objektet och för att kunna utföra begränsande
åtgärder.

Kommentar:
Sannolikheten grundar sig på antalet bränder i
bostad som
räddningstjänsten larmas till varje år. Egendomskonsekvensen uppskattas
utifrån kostnaden för skada av bostaden som uppstår vid det
dimensionerande scenariot. Konsekvensen för liv och hälsa beror till största
delen på den enskildes förmåga att initialt vidta skadebegränsande åtgärder.
Allt fler människor med begränsad fysisk eller mental förmåga att skydda
Risk- och sårbarhetsanalys 2015
113

Sida 13 (24)

BILAGA 3 - RSA

Reviderad 2015-03-27

och hjälpa sig själva bor kvar i egna bostäder, vilket är en mycket starkt
bidragande orsak till att antalet dödsbränder nationellt inte sjunker.
5.2

Offentlig byggnad
A. Brand i publika lokaler
Inkluderar skolor, butiker, museer, restauranger etc.
Dimensionerande är Brand i större skola
Sannolikhet:





4

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

1
4
2

Förmåga att hantera:

Räddningstjänsten är beroende av samverkande
kommuners räddningstjänster för att kunna
hantera händelsen. Trots en fungerande
samverkan bedöms förmågan att hantera den
dimensionerande händelsen som mycket
begränsad.

Kommentar:
Skolor används ofta för andra ändamål utanför skoltid, exempelvis för
publika tillställningar eller som förläggningar, vilket påverkar sannolikheten
att människor kommer till skada i negativ riktning. Brand i skola inträffar
mer sällan än brand i lägenhet. Statistiskt sett skadas inte många vid brand i
skola men egendomsskadorna kan bli mer omfattande.
B. Brand i vårdanläggning
Inkluderar åldringsvård och övriga byggnader för vård och omsorg.
Dimensionerande händelse är Brand i vårdanläggning.
Sannolikhet:




3

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

4
4
2

Förmåga att hantera:

Insatsen kräver samverkan med ytterligare
styrka/-or från omkringliggande kommuner.

Kommentar:
Avgörande för hur allvarliga konsekvenserna avseende liv och hälsa blir vid
en brand, är verksamhetens egen förmåga att hantera brandtillbudet initialt.
Ett brandtillbud i en vårdanläggning ställer stora krav på en väl fungerande
larmorganisation, i verksamheten.
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C. Brand i övriga publika lokaler
Inkluderar samlingslokaler, hotell, tillfälliga boenden, vandrarhem, etc.
Dimensionerande händelse är Brand på hotellanläggning.
Sannolikhet:




3

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö
Förmåga att hantera:

4
4
2
Insatsen kräver samverkan med ytterligare
styrka/or från omkringliggande kommuner.

Kommentar:
Till en del av dessa publika lokaler råder det lång insatstid, i vissa fall kan
det handla om upp till 60 minuters insatstid. En ökande trend är att tillfälliga
boendeformer tillkommer inom kommunen, ibland helt utan myndigheters
kännedom, vilket påverkar brandskyddet negativt.
5.3

Industri

A. Brand i industrilokal
Inkluderar industrier såsom lagerlokaler, träindustri, industri med
brandfarlig vara etc. Dimensionerande är scenariot med brand i
polyetenlagerlokal eller båtuppställningshallar.
Sannolikhet:




2

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

1
5
5

Förmåga att hantera:

En eventuell insats avseende brand i dessa
lagerlokaler skulle komma att helt inriktas på att
förhindra brandspridning till närliggande
byggnader. De i vissa fall allt för korta
avstånden till närliggande lagerlokaler mm.
ställer krav på att stora mängder släckvatten kan
påföras samtidigt, för att insatsen skall bli
lyckad. Detta förutsätter samverkan med andra
kommuner.

Kommentar:
Personskador är relativt ovanliga vid industribränder. Insats inom det
dimensionerande scenariot medför krav på stor uthållighet.
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B. Brand i industri med farlig verksamhet
Inkluderar industri med omfattande hantering av kemikalier, oljecisterner
eller liknande. En kemikalieindustri har kemikalier som kan ge t.ex.
snabbare brandförlopp, större riskområde p.g.a. spridning, explosioner etc.
Dimensionerande händelse är brand på industri med kemikalie
involverad eller hotad.
Sannolikhet:




2

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

3
5
5

Förmåga att hantera:

Kommunens förmåga begränsar sig till den
initiala insatsen. Samverkan avseende
kemresurser från annan kommun är en
förutsättning.

Kommentar:
Det är ytterst sällsynt att människor dör inom kemikalieindustrin.
Personskador är relativt ovanliga inom industrin. För industrin i hela riket är
det i genomsnitt 1-2 personer som omkommer årligen. Industrins
lokalisering har dock betydelse avseende omgivningspåverkan.

C. Brand i magasin/lagerbyggnad
Dimensionerande händelse är brand i båthall.
Sannolikhet:




3

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

1
5
4

Förmåga att hantera:

För att trygga tillräckliga släckvattenresurser,
krävs samverkan med andra kommuners
tankbilsresurser.

Kommentar:
I många magasin inom kommunen gränser förvaras båtar och båttillbehör
vilket innebär mycket hög brandbelastning. Om en brand inte kan släckas på
ett mycket tidigt stadium, är invändig släckinsats inte möjlig att genomföra.
Insatsen inriktas då istället mot att begränsa brandspridning till andra
byggnader, varvid samverkan med grannkommuner är en förutsättning.

Risk- och sårbarhetsanalys 2015
116

Sida 16 (24)

BILAGA 3 - RSA

Reviderad 2015-03-27

5.4 Övrig byggnad
Brand i stallar och ridhus
Dimensionerande händelse är Brand i hästhall
Sannolikhet:




4

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

1
3
1

Förmåga att hantera:

För att trygga tillräckliga släckvattenresurser,
krävs samverkan med andra kommuners
tankbilsresurser.

Kommentar:
Konsekvenser för människors liv och hälsa måste särskilt beaktas i
anläggningar med övernattningsmöjligheter.
5.5 Trafiken
A. Trafikolycka
Dimensionerande scenario är trafikolycka med två personbilar på någon
av kommunens vägar.
Sannolikhet:




5

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

4
2
2

Förmåga att hantera:

Kommunen har god förmåga att hantera den
dimensionerade händelsen. Händelsen
prioriteras i övningsverksamheten.

Kommentar:
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B. Olycka med farligt gods
Inkluderar olyckor med utsläpp och/eller brand i transport av farligt gods.
Dimensionerande händelse är olycka med tankbil innehållande brännbar
vätska (bensin).
Sannolikhet:




3

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

2
3
4

Förmåga att hantera:

Kommunen har tillgängliga resurser för att
hantera den dimensionerade händelsen.

Kommentar:
5.6

Terräng/Särskild miljö
A. Brand i det fria
Inkl. gräsbrand, skogsbrand
Dimensionerande händelse är en mer omfattande gräsbrand.
Sannolikhet:





5

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

1
1
1

Förmåga att hantera:

Kommunen har god förmåga att hantera den
dimensionerade händelsen.

Kommentar:
Varje år inträffar ca 2-5 större samt minst 10 mindre markbränder, inom
Tjörns kommun.
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B. Naturolycka
Inklusive skred, ras, översvämning, snöstorm etc.
Dimensionerande händelse är en större storm som föranleder
räddningsinsats.
Sannolikhet:




4

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

2
3
1

Förmåga att hantera:

Kommunen har förmåga att hantera den
dimensionerade händelsen

Kommentar:
Varje år inträffar 3-5 större oväder som föranleder räddningsinsats.
5.7

Vatten

A. Fartygsbrand
Brand ombord på fartyg där fartyget fattat eld i hamn, alternativt börjar
brinna till havs och bogserats till hamn på Tjörn.
Dimensionerande är fartygsbrand ombord på Ro-Ro fartyg i
hamnområde
Sannolikhet:




3

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö
Förmåga att hantera:

4
5
5
Den egna förmågan är låg.
Samverkan med resurser från flera
kommuner
kommer att krävas. Den här typen
av händelser ställer dessutom stora krav på
uthållighet.

Kommentar:
Till Wallhamn anlöper årligen ett stort antal fartyg Ro-Ro fartyg.
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B. Oljeutsläpp
Dimensionerande är större oljepåslag på Tjörn
Sannolikhet:




4

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

1
2
4

Förmåga att hantera:

Kommunen har själv små förutsättningar att
hantera ett större oljepåslag. Samverkan med
statliga, andra organisationer samt andra
kommunala resurser är nödvändiga

Kommentar:
Kommunens ansvar begränsas till kommunalt vatten (inom hamnområden).
Kommunen själv har mycket begränsade oljelänsresurser.
Oljeutsläpp till havs som når kommunens kust (likt -87 års utsläpp samt
2011-års incident) kan få mycket stora konsekvenser för miljön.

C. Drunkningsolycka
Dimensionerande är drunkningstillbud där räddningstjänsten ingriper.
Sannolikhet:




5

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

4
1
1

Förmåga att hantera:

Kommunen har goda resurser för ytlivräddning.
Insatstiden kan dock i många fall vara
avgörande. När det gäller dykresurser krävs
samverkan med annan kommun.

Kommentar:
Varje år inträffar 1-3 drunknings tillbud, med räddningstjänstinsats, inom
kommunen. För att minska sannolikhet och konsekvens för/vid
drunkningsolyckor är det viktigt att prioritera förebyggande arbete och tillse
att livräddningsutrustning finns i tillräcklig omfattning.
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D. Brand i fritidsbåtshamn / gästhamn
Dimensionerande är brand i gästhamn. Konsekvensberäkning avser
fullbelagd gästhamn
Sannolikhet:




4

Konsekvenser:
Människors liv och hälsa
Egendom
Miljö

5
5
2

Förmåga att hantera:

Förmågan att hantera brand i
fullbelagd/överbelagd gästhamn, framförallt på
öarna, är begränsad. Samverkan med
Kustbevakning och Lots är troligtvis en
förutsättning för att lyckas begränsa skadans
omfattning.

Kommentar:
Hur allvarliga konsekvenserna av en brand i gästhamn blir, är helt beroende
av vilka förberedelser och förebyggande åtgärder ansvariga för gästhamnen
vidtagit.
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RISKMATRISER
6.1 Liv och hälsa
>1 gång per år

5

1 gång per 1-10 år

4

1 gång per 10-100 år

3

5.3 C

1 gång per 100-1000
år

2

5.3 A

5.1

5.6 A
5.2 A

5.4

5.7 B

5.5 A

5.7 C
5.6 B

5.7 D
5.2 B 5.2 C

5.5 B

5.7 A
5.3 B

<1 gång per 1000 år
1
1

2

Enstaka
Övergående
skadade
lindriga
varaktiga
obehag
obehag

3
Enstaka
svårt
skadade,
svåra
obehag

4
Enstaka
döda och
fler svårt
skadade

5
Flera döda
och tiotals
svårt
skadade

6.2 Egendom
>1 gång per år
5

5.6 A 5.7 C

1 gång per 1-10 år
4
1 gång per 10-100 år

1 gång per 100-1000
år

5.5 A

5.1

5.7 B

5.4 5.6 B

5.5 B

3

5.2 A

5.7 D

5.2 B 5.2 C 5.3 C 5.7 A

5.3 A 5.3 B

2

<1 gång per 1000 år
1
1

2

3

4

5

< 0,1 Mkr

0,1-1 Mkr

1-5 Mkr

5-20 Mkr

>20 Mkr
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6.3 Miljö
>1 gång per år

5.1
5

1 gång per 1-10 år
4

5.6 A
5.7 C

5.4

5.6 B

1 gång per 10-100 år
3
1 gång per 100-1000
år

5.5 A

5.2 A 5.7 D

5.7 B

5.2 B 5.2 C

5.3 C 5.5 B

5.7 A

5.3 A 5.3 B

2

<1 gång per 1000 år
1
1

2

Övergående
Inga eller påverkan på
mycket små miljön inom
övergående ett begränsat
skador
geografiskt
område

3

5

Långvarig
påverkan på Omfattande Mycket stora
miljön inom långvarig
bestående
ett begränsat påverkan på skador på
geografiskto
miljön
miljön
mråde
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN I TJÖRNS KOMMUN
7.1 Operativ Organisation
Insatsstyrkorna utgörs av deltidsanställd personal. Med detta avses, att de är
yrkesarbetande inom andra verksamheter samt att de har sitt boende i
närområdet av respektive brandstation.
Svårigheten att rekrytera personal kan komma att tvinga fram förändringar
inom räddningstjänstens organisation.
Vid larm övergår de från sin huvudarbetsplats till arbete som brandman i
räddningstjänsten. Inom gällande anspänningstid skall personalen ha tagit
sig från sin ordinarie arbetsplats eller bostad till brandstationen, klä på sig
larmställ och vara på väg till larmadressen. Räddningsstationer finns i
Skärhamn och i Kållekärr.
Tjörns räddningstjänst har utöver deltidspersonal även
räddningsvärnspersonal. Dessa är uttagna på tjänsteplikt, men innehar ingen
beredskap, vilket gör att inget krav på tillgänglighet kan ställas.
Räddningsvärn med tillhörande brandbodar finns på öarna:
Klädesholmen, Åstol, Dyrön och Härön.

7.2

Nyttoeffekt
Kommunal räddningstjänst är en lagstadgad uppgift som är till för att trygga
människors behov av hjälp i akuta nödlägen. Nyttoeffekten har hittills varit
svår att mäta, orsak härtill är svårigheten att avgöra hur stora värden som
räddats vid olika insatser.
Klart är dock att de flesta anser att utan räddningstjänst skulle skadorna i
samhället bli orimligt stora, vilket skulle återspeglas i ökade förluster i
människoliv, större egendoms- och miljöskador samt stigande
försäkringskostnader.
Utöver direkt räddade värden i form av liv och egendom, finns indirekt
räddade värden som inte uppmärksammas. Exempel härpå är
produktionsbortfall och tappade marknadsandelar, som kan bli resultatet av
en allvarlig skada på en industrianläggning. Vad detta betyder för en
kommun i förlorade arbetstillfällen och därmed skatteintäkter, är svårt att
mäta, men kan vara omfattande.
Även människors lidande över att mista anhöriga, egendomar eller annat
kärt är en angelägenhet för kommunen, som skall värna om och ge alla
invånarna säkerhet och trygghet och som skall säkerställa ett
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt den nationella
strategin.
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Barn- och utbildningsnämnden

Anders Bergius
Planeringschef Barn- och utbildning
0304-60 14 74
anders.bergius@tjorn.se

Barn- och utbildningsnämnden

Remissvar gällande Risk- och sårbarhetsanalys
Tjörns kommun 2015
Förslag till beslut
Utöver nedan specificerade tillägg 1 och 2 har barn- och
utbildningsnämnden inga avvikande synpunkter på det presenterade
materialet.
Tillägg 1
Pedagogisk verksamhet och omsorg
Tjörns kommunala barn- och utbildningsverksamhet omfattar sex
förskolor, åtta grundskolor samt grundsärskola.
Utöver detta ansvarar förvaltningen för gymnasie- och vuxenutbildning.
Här ingår grundvux, särvux, gymnasievux samt svenska för
invandrare/SFI.
Dessa frivilliga skolformer hanteras av externa utbildningsanordnare,
främst hos grannkommunen Stenungsund. Verksamheterna rymmer drygt
3500 barn, ungdomar och vuxna.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Tillägg 2
Ytterligare risker vid pedagogisk verksamhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått i uppdrag
av regeringen att göra en nationell riskbedömning av scenarier som är
sällsynta, men som skulle få stora konsekvenser om de inträffade.
Skolskjutning är ett av dem, och risken bedöms vara 0,1 per år i Sverige.
Det innebär en skolskjutning vart tionde år - och det kategoriseras som
hög sannolikhet.
En skolskjutning på Tjörn skulle möjligen kräva en utökad organiserad
krisstab och central krisledning, samtidigt som medier och allmänhet
kontinuerligt vill ha information och svar på frågor som gäller
kommunens agerande.
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Sammanfattning
Syftet med den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen är att klargöra
för kommunens beslutsfattare och verksamhetsansvariga samt privata
aktörer vilka hot och risker som finns inom kommunen och hur det egna
ansvars- och verksamhetsområdet kan påverkas.
Samverkan
FSG 2015-05-06, information.
Bilagor
Risk och sårbarhetsanalys daterad 2015-04-09
Bilaga 1: Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografisk område.
Bilaga 2: Identifierad risker och konsekvenser inom kommunens
geografiska område
Bilaga 3: Tjörns kommuns riskbild utifrån Lagen om skydd mot olyckor
(LSO)
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Tjörns kommun (raddning@tjorn.se)

Ärendet
Kommunen har sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet
med MSBFS 2015:5 4 §. Efter fastställande av Kommunfullmäktige
kommer denna att rapporteras till Länsstyrelsen. Risk- och
sårbarhetsanalysen är, i de delar som är relevanta, förankrad och känd
hos beslutsfattare, anställda inom kommunen och berörda aktörer inom
det geografiska området.
Ett syfte med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska användas som
underlag vid planering och beslut om åtgärder för att minska sårbarheten
i verksamheten och eller stärka kommunens krishanteringsförmåga hos
berörda verksamheter, kommunalägda bolag.
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har följande verksamheter
inom kommunen varit delaktiga: central administration inkl. IT och
informationsverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, föroch grundskola, vatten och avlopp, samhällsplanering, miljö̈- och
hälsoskydd, räddningstjänst samt Tjörns Bostads AB.
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Barnperspektivet
Analysen är framtagen för att tydliggöra kommunens risker och därtill
hörande sårbarhet. Detta gagnar samtliga invånare i kommunen. Utifrån
detta har även barnperspektivet beaktats.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

127

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

DELEGATIONSBESLUT
2015-05-12

1 (1)
Dnr 2015/90-611

Barn- och utbildningsnämnden

Lars-Eric Pettersson
Rektor
0304-60 14 51
lars.eric.pettersson@tjorn.se

Delegationsbeslut
Beslut
Beslut om att barnet skjuter upp skolstarten till det kalender år barnet
fyller åtta år.
Sammanfattning
Vårdnadshavare för elev, f 2008, boende i Skärhamn, har ansökt enligt
Skollagen kap 7 § 10, om att få skjuta upp skolstarten till hösten 2016.
Bilagor
Ansökan och beslut om att barnet skjuter upp skolstarten till det
kalenderår barnet fyller åtta år.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Lars-Eric Pettersson
rektor
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Information redovisning nämnd maj 2015
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Information till barn- och utbildningsnämnden.
Stående punkter
Barnkonventionen
Fadder informerar
Övrig information
Lägesbeskrivning 2016
Uppdragsbeskrivning förstelärare
Särskild placering – barn i förskola
Skärhamns skolas fritidshem – begäran om ianspråktagande av
investeringsmedel
Statsbidrag
Statsbidrag till lågstadiet
Statsbidrag för sommarskola eller undervsning2015
Ansökan om läxhjälp 2015
Statistik
Förskola – kö och statistik för april månad 2015
Fritidshem – statistik, för april månad 2015
Vårdnadsbidrag för april 2015

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Inbjudna
Kvalitetsgranskning av undervisning i historia
Elisabeth Wikberg, rektor på Häggvallskolan informerar om
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisning i historia
Resurscentrums verksamhet
Susanne Pettersson, avdelningschef, informerar om Resurscentrum.
(Tjänster samt patientsäkerhetsberättelse).

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se

129

Org.nr
BG
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

2 (2)
2015-05-12

Dnr 2015/91-

Tjörnbro Park
Britt-Marie Rastman, adm chef, informerar om verksamheten på
Tjörnbro Park.
Enligt uppdrag
Iréne Hillberg
Nämndsekreterare
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BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Datum: april 2015

Uppföljning av vårdnadsbidrag
Antal inkomna ansökningar totalt 224 st
Varav:
Beviljade ansökningar
Ej beviljade ansökningar

211 st
13 st

Bidraget upphört

171 st

Utbetalt i april 2015
40 X 3000 = 120.000:-

40 st

Av de beviljade ansökningarna har 2 st sagt upp sin plats inom
barnomsorgen.
Utbetalt 2009
Utbetalt 2010
Utbetalt 2011
Utbetalt 2012Utbetalt 2013
Utbetalt 2014
Urbetalt 2015 Jan-april

Barn- och utbildningsförvaltningen
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

858.000:-849.000:-780.000:-912.000:-1005.000:-891.000:-456.000:--

Besöksadress: Kommunkontoret
Växel: 0304-60 10 00
Leveransadress: Kroksdalsvägen 1
E-post: barn.utbildning@tjorn.se
Internet: www.tjorn.se

133

Org.nr: 21 20 00-1306
Bg: 641-9741

Uppdragsbeskrivning förstelärare
Huvuduppdrag
• Förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse i våra verksamheter.
Genom att främja utveckling med fokus på följande områden
• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen.
• IKT som en självklar del i undervisningen.
• Arbete i kommunövergripande nätverk.
• Språkutvecklande ämnesundervisning.
• Formativ bedömning.
• Kompetensutveckling.

På uppdrag av rektor
• Huvudsakligen undervisning och andra uppgifter som hör till undervisning.
• Ta ett särskilt ansvar för allmändidaktisk utveckling.
• Ta ett särskilt ansvar för ämnesdidaktisk utveckling.
• Ta ett särskilt ansvar att i samråd med rektor planera enhetens kompetensutveckling.
• Ta ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet.
• Handleda andra lärare.
På uppdrag av Tjörns kommun
• Ta kommun/förvaltningsövergripande ansvar för utveckling genom kollegialt lärande.
• Ta kommun/förvaltningsövergripande ansvar för att initiera kommunövergripande nätverk.
• Ta kommun/förvaltningsövergripande ansvar i planering av kommunövergripande kompetensutveckling.

Förhållningssätt
• Hålla fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• Utveckla undervisningen med stöd i forskning.
• Se den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
Uppdraget som förstelärare ska särskiljas från uppdrag av administrativ och/eller organisatorisk karaktär.
Uppdraget ska ej heller innehålla arbetsledning.
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