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Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2015      (Dnr KS 2015/333) 

Jag instämmer helt i kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige. Det känns 

mycket bra att kunna överlämna ett så väl utformat och genomarbetat underlag till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Däremot avstyrkte jag att kommunstyrelsen beslutar ”för egen del” att ge uppdraget till 

utvecklingskontoret att göra de förtydliganden och kompletteringar som föreslås i 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds yttrande 2015-09-23. 

Vad var det NÄRF pekade på i sitt yttrande? Man ville inte känna sig ansvarig för en 

uppgift om antalet handelsfartyg som trafikerar Göta Älv/Trollhättekanalen, vilka gods 

som transporteras samt den totala volymen av frakten. Det är inte relevant i 

sammanhanget att vara mera specifik än den kortfattade summeringen som görs i 

analysens brödtext. Det handlar om en redaktionell ändring – det är bara att stryka 

hänvisningen till NÄRF. 

Av större vikt kan tyckas vara NÄRF:s rekommendation (”bedömning … att det är 

nödvändigt”) att gå vidare med en prioritering.  

Jag läser vårt dokument på annat sätt och jag hänvisar till ett avsnitt i analysen där 

rubriken är Urval och prioritering: 

”Från det framtagna riskunderlaget har varje aktör valt ut de allvarligaste riskerna i respektive 

förvaltning. Vid en gemensam träff med aktörerna och kommunledningen har riskerna redovisats 

med hjälp av en riskmatris som därefter har diskuterats. Syftet med denna del i processen har varit 

att dels tvinga aktörerna att fundera igenom den egna verksamhetens riskbild och dels locka fram 

associationer från de andra aktörerna. Detta skapar en gemensam förståelse för risk- och 

sårbarhetsarbetet och ger en samlad bild av risker och sårbarheter i kommunen.” 

Det tycks mig förfelat att NÄRF nu vill komma fram till en prioritering utöver de 

prioriteringar som redan har gjorts. Hela analysen beskriver ju på ett föredömligt sätt att 

sårbarheten och riskerna i det moderna samhället är mångskiftande. En rangordning om 

vad som är mindre viktigt, betydelsefullt, krävande, hotande, överhängande än något 

annat tillför inte något enligt min åsikt. Tvärtemot upplever jag att verksamheter, som 

eventuellt hamnar längre ner vid en sådan prioritering, kan förledas att tappa skärpa i sin 

vaksamhet. Det arbetet som har gjorts och som dokumenteras i kommunens analys har 

hjälpt alla verksamheter att ha fullt fokus på sitt ansvarsområde och bidragit till en 

förståelse för hur det egna säkerhetsarbetet bör förankras i hela kommunens gemensamma 

koncept. 

Jag beklagar att ingen annan ledamot överhuvudtaget ville bemöta mina synpunkter innan 

mitt avslagsyrkande röstades ner.  
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