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Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 ställa sig bakom Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
 uppdra åt regionkontoret att inkludera risk- och sårbarhetsanalysen med
tillhörande handlingsplan i den övergripande planeringsprocessen, så att
föreslagna åtgärder prioriteras gentemot helheten och blir en del av respektive
förvaltnings budget och verksamhetsplanering
Ärendet
Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden 2019-2022,
fokuserar på att analysera och beskriva vad som krävs för att uppnå robusthet inom:



Dricksvattenförsörjning
Informationssäkerhet

Dricksvattenförsörjning och informationssäkerhet är utvalda mot bakgrund av bland
annat:




Inträffade händelser i närtid (låga grundvattennivåer samt
informationssäkerhetsincidenter)
Externa revisionsrapporter (Pwc och Pinkerton)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga Nationella riskoch
förmågebedömning (NRFB)

Robustheten beskrivs bland annat genom att analysera vad som krävs för att kunna
bedriva samhällsviktig verksamhet (är den verksamhet som alltid bör fungera oavsett
vad som än händer. Detta då verksamheten är nödvändig eller väsentlig för att en
redan inträffad kris ska kunna hanteras, alternativt att ett bortfall i verksamheten kan
leda till att en allvarlig kris inträffar) under viss tid. Detta beskrivs i
Försvarsberedningens rapport, Motståndskraft, som även ger förslag rörande
inriktningen av totalförsvaret och utformningen av den civila verksamheten i
totalförsvaret.
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Risk- och sårbarhetsanalys påvisar brister i Region Hallands robusthet. Avbrott och
störningar i dricksvattenförsörjningen eller informationssäkerheten, medför allvarliga
konsekvenser för våra samhällsviktiga verksamheter och dess förmåga att
upprätthålla ordinarie verksamhet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 ställa sig bakom Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
 uppdra åt regionkontoret att inkludera risk- och sårbarhetsanalysen med
tillhörande handlingsplan i den övergripande planeringsprocessen, så att
föreslagna åtgärder prioriteras gentemot helheten och blir en del av respektive
förvaltnings budget och verksamhetsplanering
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
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Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

Ställa sig bakom Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Uppdra åt Regionkontoret:
o Att inkludera risk- och sårbarhetsanalysen med tillhörande
handlingsplan i den övergripande planeringsprocessen, så att
föreslagna åtgärder prioriteras gentemot helheten och blir en del av
respektive förvaltnings budget och verksamhetsplanering.

Sammanfattning
Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden 2019-2022,
fokuserar på att analysera och beskriva vad som krävs för att uppnå robusthet inom:
-

Dricksvattenförsörjning
Informationssäkerhet

Dricksvattenförsörjning och informationssäkerhet är utvalda mot bakgrund av bland
annat:
-

Inträffade händelser i närtid (låga grundvattennivåer samt
informationssäkerhetsincidenter)
Externa revisionsrapporter (Pwc och Pinkerton)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga Nationella riskoch förmågebedömning (NRFB)

Robustheten beskrivs bland annat genom att analysera vad som krävs för att kunna
bedriva samhällsviktig verksamhet1 under viss tid. Detta beskrivs i
Försvarsberedningens rapport, Motståndskraft, som även ger förslag rörande
inriktningen av totalförsvaret och utformningen av den civila verksamheten i
totalförsvaret.

1

Samhällsviktig verksamhet är den verksamhet som alltid bör fungera oavsett vad som än händer. Detta då verksamheten är nödvändig eller
väsentlig för att en redan inträffad kris ska kunna hanteras, alternativt att ett bortfall i verksamheten kan leda till att en allvarlig kris inträffar

Risk- och sårbarhetsanalys påvisar brister i Region Hallands robusthet. Avbrott och
störningar i dricksvattenförsörjningen eller informationssäkerheten, medför allvarliga
konsekvenser för våra samhällsviktiga verksamheter och dess förmåga att
upprätthålla ordinarie verksamhet.
Bakgrund
Det primära syftet med en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att identifiera risker
och händelser som kan komma att påverka regionen på ett negativt sätt, med
speciellt fokus på upprätthållande av samhällsviktig verksamhet. Analysens innehåll
och format grundar sig i de krav som ställs i lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser2 i fredstid och höjd
beredskap. Utifrån denna lagstiftning ska Region Halland analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa
händelser påverkar den egna verksamheten. Inriktningen på analysarbetet har varit
att säkerställa att Region Halland under en extraordinär händelse ska kunna bedriva
samhällsviktig verksamhet med bibehållen säkerhet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskriften
”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om landstings risk- och
sårbarhetsanalyser”, MSBFS 2015:4, som ska utgöra ett stöd till landstingen i
utformandet av analysen.
Region Halland upprättade en risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018. I denna har
ett antal händelser identifierats. Händelserna har analyserats och åtgärdsförslag har
preciserats. Ansvaret för att åtgärda bristerna har fördelats på individnivå.
Åtgärdsarbetet har följts upp regelbundet. Kvarvarande åtgärder omhändertas i
handlingsplanen till RSA för 2019-2022.
Sekretess
Delar av innehållet är sekretessbelagt och är i den offentliga rapporten överstruket
med svart heltäckande färg. Anledningen är att det kan påverka vår
krishanteringsförmåga om bristerna exponeras.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
För att åtgärda de brister som framkommit i RSA krävs ekonomiska satsningar.
Åtgärderna kommer tas om hand i ordinarie budgetprocess.

2

Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
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