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Risk- och sårbarhetsanalys, Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

För varje mandatperiod ska en särskild risk- och sårbarhetsanalys (RSA), tas 
fram, baserad på kommunens geografiska områdesansvar. Analysen ska efter 
beslut i kommunstyrelsen, överlämnas till länsstyrelsen senast den 31 

oktober första året efter det att allmänna val har hållits i landet.     

Beslutsunderlag 

Risk- och sårbarhetsanalys för Mörbylånga kommun, daterad den 12 
september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 september 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Analysen har tagits fram i en särskilt sammansatt riskhanteringsgrupp där 
samtliga berörda och samhällsviktiga verksamheter varit representerade. En 

utgångspunkt för gruppens arbete har varit att pröva i vilken utsträckning 
som analyserna i föregående mandatperiods RSA, fortfarande håller. Vid en 

avslutande genomgång har även cheferna för krisledningsstaberna deltagit.  

Inför arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna för innevarande 
mandatperiod har ett förslag till mall för analysen tagits fram i länet. De 

rubriker som ska vara med i rapporteringen har stöd i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2015:5. Ett 

kortare avsnitt om krisorganisationen samt om beroendet av Ölandsbron har 
lagts till. 

Det är viktigt att framhålla att RSA:n är till för oss själva och har försetts 

med en sekretessmarkering av skälet att den listar ett antal operativa 
åtgärder. Analysen som också är en risk- och sårbarhetsinventering, är första 

länken i en kedja och ligger till grund för mycket av det fortsatta arbetet med 
säkerhetsfrågor och civil försvarsförmåga. Föregående mandatperiods RSA 
utvärderades enligt beslut av kommunstyrelsen under år 2018. Utvärderingen 

fokuserade särskilt på den åtgärdslista som den dåvarande analysen hade 
resulterat i. Delar av dessa åtgärder är fortfarande i process och finns därför 

med också i den nu aktuella analysen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Enligt förvaltningens bedömning saknas grund för alternativa förslag till 
beslut. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut syftar till att på ett positivt sätt påverka perspektivet 
”Trygghet och säkerhet” i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Risk- och sårbarhetsanalysen för mandatperioden 2019 – 2022, antas.    

Charlotta Rasmusson 
Administrativ chef 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Krisledningsgruppen 
Säkerhetsskyddschef 

Risk- och säkerhetssamordnare 
Efter samråd med säkerhetsskyddschef, till länsstyrelsen i Kalmar län, 391 
86 Kalmar. 

 


