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Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
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beslutade den 26 januari 2015. 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med 
stöd av 12 § förordningen (2006:637)2 om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
Inledande bestämmelse 

1 § Denna författning innehåller närmare föreskrifter om sådana risk- och 
sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap.  

 
Definitioner 

2 § I denna författning avses med 

kritiska 
beroenden 

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. 

risk En sammanvägning av sannolikheten för att en 
händelse ska inträffa och de konsekvenser händelsen 
kan leda till. 

samhällsviktig 
verksamhet 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande 
villkor. 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten 

                                                 
1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 15. 
2 Förordningen senast ändrad (2008:1004). 
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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. 
 

sårbarhet De egenskaper eller förhållanden som gör ett 
samhälle, ett system, eller egendom mottagligt för de 
skadliga effekterna av en händelse. 

krisberedskap 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. 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys 

3 § Kommunen ska anpassa arbetet med risk- och sårbarhetsanalys till de 
egna behoven och till övriga förutsättningar. Arbetet ska i den utsträckning 
det är möjligt och lämpligt samordnas och integreras med riskanalysarbete 
som sker i enlighet med annan lagstiftning.  

 
Rapportering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

4 § Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret 
efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera 
resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt följande 
uppställning. 

 Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 1.

 Beskrivning av arbetsprocess och metod.  2.

 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 3.
område.  

 Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 4.
verksamhet. 

 Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens 5.
geografiska område. 

 Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 6.
inom kommunen och dess geografiska område. 

 Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 7.
resultat. 

Rapporteringen ska göras till länsstyrelsen i elektronisk form om inte 
särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap beslutar.  
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Kommunens regelbundna uppföljning och rapportering 

5 § Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys 
och med utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. 
Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till länsstyrelsen senast 
den 15 februari året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år. 
Rapporteringen ska ske i elektronisk form enligt de indikatorer som anges i 
bilagan till denna författning. 
 

Sekretess 

6 § Om den rapportering som ska göras enligt 4 eller 5 §§ innehåller 
uppgifter som enligt kommunens bedömning omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det framgå av 
rapporteringen vilka dessa uppgifter är. 

_____________ 

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2015. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:6) om kommuners 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser ska samtidigt upphöra att gälla. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 
 
 

HELENA LINDBERG 
 

 
                                 
 
                                Jonas Eriksson 
                               (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete) 
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Bilaga 

Indikatorer för bedömning av kommunens generella 
krisberedskap 

Ledning  

Riskhantering 
 
1. Kommunen har för mandatperioden rapporterat en sammanställd risk- 

och sårbarhetsanalys till länsstyrelsen i enlighet med 4 § i denna 
författning. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
2. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen har fastställts av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
3. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid planering och 

beslut om åtgärder för att minska sårbarheten i verksamheten och eller 
stärka kommunens krishanteringsförmåga hos  
 
- berörda verksamheter, Ja     Nej  
- kommunalägda bolag,  Ja     Nej  
- kommunalförbund.  Ja     Nej  
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
4. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen är, i de delar som är 

relevanta, förankrad och känd hos  
 
- beslutsfattare, Ja     Nej  
- anställda inom kommunen (berörda 

förvaltningar eller motsvarande, bolag  
och kommunalförbund), Ja     Nej  

- berörda aktörer inom det geografiska  
området. Ja     Nej  

 
Motivering:  Ja   

 
Nej  
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5. Följande delar av kommunens verksamhet har involverats i arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalyser. (Här avses verksamheter oavsett om de 
bedrivs i förvaltningsform, eget bolag, kommunalförbund, gemensam 
nämnd eller upphandlas.) 

  
- Central administration inkl.  

IT och informationsverksamhet  Ja     Nej  
- Äldreomsorg  Ja     Nej  
- Individ- och familjeomsorg  Ja     Nej  
- Stöd och service till funktionshindrade  Ja     Nej  
- Förskola  Ja     Nej  
- Grund- och gymnasieskola  Ja     Nej  
- Vatten och avlopp Ja     Nej  
- Samhällsplanering  Ja     Nej  
- Miljö- och hälsoskydd  Ja     Nej  
- Väghållning  Ja     Nej  
- Renhållning  Ja     Nej  
- Räddningstjänst  Ja     Nej  
- Kommunala bostadsbolag Ja     Nej  
- Fjärr-/närvärmeförsörjning  Ja     Nej  
- Lokal elförsörjning  Ja     Nej  
- Övriga verksamheter, beskriv vilka under  

motivering.   Ja    Nej  
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
6. Det finns en Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller motsvarande som har 

beredskap dygnet runt alla dagar på året. (Funktionen har som uppgift 
att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, 
verifiera, larma och informera vid extraordinära händelser.) 
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
7. Kommunen bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna 

identifiera och varna för extraordinära händelser. 
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
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Planering 
 

8. Kommunen har fastställt ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap som innehåller 
 
- en beskrivning av det arbete och de åtgärder som  

ska ske under mandatperioden för att reducera eller  
ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan  
att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, Ja    Nej  

- en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra  
åtgärderna i enlighet med överenskommelsen från  
2013 mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting  
om kommunernas krisberedskap3, Ja    Nej  
 

- en övnings- och utbildningsplan för mandat- 
perioden,  Ja    Nej  
 

- en plan för hur kommunen ska hantera extra- 
ordinära händelser som beskriver  

i. hur kommunen ska organisera sig under en  
extraordinär händelse (krishanterings- 
organisation),  Ja    Nej  
 

ii. hur kommunens krishanteringsorganisation  
leder, samordnar, samverkar samt säkerställer  
samband för att hantera en extraordinär  
händelse,  Ja    Nej  
 

iii. vilka lokaler för ledning och samverkan som  
disponeras vid en extraordinär händelse.  Ja    Nej  

 
Motivering:  Ja   

 
Nej  

 
 
9. Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i 

samverkan med kommuner och andra aktörer utanför det egna 
geografiska området. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

  

                                                 
3 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, Stockholm den 17 maj 2013  
(SKL 12/6159, MSB 2012-5541). 
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10. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera 
krishanteringsorganisationen.  

 
Motivering:  Ja 

 
Nej  

 
 
11. Det finns en beslutsordning med angivet mandat för 

krishanteringsorganisationen.  
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
12. Inom krishanteringsorganisationen finns möjlighet att bedriva 

 
- operativ ledning, Ja    Nej  
- samverkan,  Ja    Nej  
- omvärldsbevakning,  Ja    Nej  
- framtagande av lägesbild,  Ja    Nej  
- kriskommunikation,  Ja    Nej  
- analys av händelseutvecklingen av en  

händelse på kort och lång sikt.  Ja    Nej  
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
13. Det finns rutiner och planer (kontinuitetsplaner) för att upprätthålla de 

mest prioriterade samhällsviktiga verksamheter som kommunen 
bedriver eller ansvarar för. 
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
14. Planen för hantering av extraordinära händelser och planerna för att 

upprätthålla samhällsviktig verksamhet kontrolleras minst en gång per år 
och revideras vid behov.  

     
Motivering:  Ja 

 
Nej  
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Samverkan 
 
15. Kommunen har tagit initiativ som möjliggör för aktörer som bedriver 

samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att 
samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och 
åtgärder under en extraordinär händelse. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
16. Kommunen är sammankallande för ett samverkansorgan i vilket 

representanter för kommunen och aktörer involverade i arbetet med att 
förebygga och hantera extraordinära händelser inom kommunens 
geografiska område ingår.   
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
17. Kommunen har rutiner för att upprätta och förmedla en samlad lägesbild 

inom kommunens geografiska område avseende extraordinära händelser.  
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
18. Kommunen har rutiner för deltagande i samverkanskonferenser.  

 
Motivering:  Ja   

 
Nej  

 
 
19. Kommunen har rutiner för att information till allmänheten vid en 

extraordinär händelse samordnas. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
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Kommunikation 
 
20. Det finns informationskanaler, såsom WIS eller Rakel, för att ta emot 

och dela information vid extraordinära händelser 
- internt inom kommunen,  Ja     Nej  
- till länsstyrelsen och andra kommuner. Ja     Nej  

 
Motivering:  Ja 

 
Nej  

 
 

21. Det finns alternativa lösningar, särskilt med avseende på it-, tele- och 
radiosystem, för att upprätthålla kommunens prioriterade 
kommunikation 
- inom kommunen,  Ja     Nej  
- till länsstyrelsen och andra kommuner, Ja     Nej  
- till allmänheten vid inträffad händelse.  Ja     Nej  
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
22. Det finns rutiner för spridning av information till allmänheten via 

- sociala medier, Ja     Nej  
- kommunens webbplats,  Ja     Nej  
- Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA),  Ja     Nej  
- kommunens upplysningscentral,  Ja     Nej  
- informationsnumret 113 13,  Ja     Nej  
- Sveriges Radio P4.  Ja     Nej  

 
Motivering:  Ja 

 
Nej  

 
 

23. Kommunen har säkerställt att VMA (viktigt meddelande till 
allmänheten) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls. 

 
Motivering:  Ja 

 
Nej  
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Informationssäkerhet 
 
24. Kommunen hanterar information säkert genom att 

- kommunen bedriver ett systematiskt arbete med 
informationssäkerhet i enlighet med tillämplig 
informationssäkerhetsstandard (ISO/IEC 27001,  
ISO/IEC 27002) på området,  Ja     Nej  

- kommunen har rutiner för att identifiera och  
hantera kritiska beroenden till system och tjänster  
för informationshantering som är av central  
betydelse för kommunens verksamhet,  Ja     Nej  

- kommunen har rutiner för att identifiera och  
hantera säkerhetsbrister i industriella informations-  
och styrsystem (SCADA) av betydelse för samhälls- 
viktig verksamhet inom kommunalteknisk  
försörjning.  Ja     Nej  

 
Motivering:  Ja   

 
Nej  

 
 

25. Kommunen ställer krav på informationssäkerhet i förhållande till andra 
aktörer 
- när informationshantering upphandlas av 

extern leverantör, Ja    Nej  
- när kommunal verksamhet upphandlas av extern  

leverantör.  Ja    Nej  
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

Kompetens 

Utbildning 
 
26. Följande funktioner och eller personal anställd i kommunen har under 

det gångna året utbildats för att kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser i fredstid.  

 
- Krisledningsnämnd  Ja     Nej  
- Övriga förtroendevalda  Ja     Nej  
- Beredningsgruppen/tjänstemannaledningen  Ja     Nej  
- Informationsfunktionen  Ja     Nej  
- Berörda förvaltningsledningar eller 

motsvarande Ja     Nej  
- Krisstöd (POSOM)  Ja     Nej  
- Tjänsteman i beredskap eller motsvarande  Ja     Nej  
- Beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk 

försörjning Ja     Nej  
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- Frivillig resursgrupp (FRG) Ja     Nej  
- Övrig personal (beskriv vilka under motivering)  Ja     Nej  

 
Motivering:   Ja 

 
Nej  

 
 
27. Personal i krishanteringsorganisationen har utbildning och kännedom 

om sin och kommunens roll och ansvar vid en extraordinär händelse. 
 

Motivering:   Ja 
 

Nej  
 

 
28. Kommunen har säkerställt att krisledningen har grundläggande 

kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.  
 

Motivering:   Ja 
 

Nej  
 

 

Övning 
 
29. Följande funktioner och eller personal anställd i kommunen har under 

det gångna året övats för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid.4 
 
- Krisledningsnämnd  Ja     Nej  
- Övriga förtroendevalda  Ja     Nej  
- Beredningsgruppen/tjänstemannaledningen  Ja     Nej  
- Informationsfunktionen  Ja     Nej  
- Berörda förvaltningsledningar eller  

motsvarande Ja     Nej  
- Krisstöd (POSOM)  Ja     Nej  
- Tjänsteman i beredskap eller motsvarande  Ja     Nej  
- Beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk 

försörjning Ja     Nej  
- Frivillig resursgrupp (FRG) Ja     Nej  
- Övrig personal (beskriv vilka under motivering)  Ja     Nej  

 
Motivering:   Ja 

 
Nej  

 
 

  

                                                 
4 Se överenskommelsen enligt fotnot 3 angående vilka övningar kommunen ska genomföra 
under en mandatperiod. 



MSBFS 
2015:5 

 

 

12 
 

30. Kommunen har under det gångna året deltagit i planering, 
genomförande eller utvärdering av samverkansövning på regional eller 
nationell nivå, rörande till exempel rutiner för samlad lägesbild, 
deltagande i samverkanskonferenser eller samordning av information till 
allmänheten vid en extraordinär händelse. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
31. Kommunen har under det gångna året genomfört någon 

samverkansövning med externa aktörer inom kommunens geografiska 
område, och eller tillsammans med andra kommuner.  
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
32. Kommunen har utvärderat de övningar som genomförts under det 

gångna året.  
För att svara ja krävs att både styrkor och svagheter hos kommunens 
egen krisberedskap har utvärderats. Vidare ska kommunens förmåga att 
samverka med andra aktörer ha utvärderats.  
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
33. Kommunen har rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade 

händelser och övningar. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

Resurser 
 
34. Kommunen har gjort en behovsanalys av vilka materiella och personella 

resurser som är särskilt kritiska för att hantera extraordinära händelser. 
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
 

 
35. Kommunen har under det gångna året uppdaterat sin dokumentation av 

vilka interna materiella och personella resurser som finns att tillgå vid en 
extraordinär händelse. 
(Exempelvis mobil reservkraft och översvämningsskydd)  
 

Motivering:  Ja   
 

Nej  
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36. Det finns rutiner för att genomföra underhåll och kontrollera 

funktionalitet på de materiella resurser som finns att tillgå vid 
extraordinära händelser. 
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
37. Det finns avtal och eller överenskommelser med externa aktörer om 

förstärkningsresurser vid extraordinära händelser. 
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
 

 
38. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser 

(materiella och personella) från externa aktörer 
(lokala/regionala/nationella/internationella) i samband med 
extraordinära händelser. 

 
Motivering:  Ja 

 
Nej  

 
 
39. Lokalerna till krishanteringsorganisationen är utrustade och testade med 

avseende på 
 
- elförsörjning, med möjlighet till reservkraftsförsörjning,  

till lokaler, arbetsplatser och tekniska system med en  
uthållighet om minst en vecka,  Ja     Nej  

- it-försörjning,  Ja     Nej  
- tekniska system för kommunikation och  

samlad lägesbild (t.ex. via Rakel och WIS), Ja     Nej  
- tillgång till vatten för hantering av mat  

och dryck samt för hygien som medger 
uthållighet om minst en vecka. Ja     Nej  

 
Motivering:  Ja 

 
Nej  

 
 

40. Det finns utpekad alternativ lokalisering för 
krishanteringsorganisationen. 
 

Motivering:  Ja 
 

Nej  
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
allmänna råd om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Dessa allmänna råd ansluter till de skyldigheter som följer av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser. Termer och uttryck som används i föreskrifterna har 
samma betydelse här. 

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är 
inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning 
eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om 
deras tillämpning. 

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund. 

 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
 
 
CECILIA NYSTRÖM 
 
 
  
          Jonas Eriksson 
          (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete) 
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Allmänna råd till 4 § 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 

Redovisningen syftar till att ge grundläggande information om kommunen. 
Följande bör redovisas. 

 Kommunens ansvarsområde och uppgifter. 

 Kommunens organisation inklusive hel- eller delägda bolag och 
förbundssamarbeten. 

 Vilka författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

 Övergripande beskrivning av kommunens geografiska område såsom 
geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv. 

 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod 

Redovisningen syftar till att ge information om redovisningens riktighet. 
Följande bör redovisas. 

 Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsanalysarbetet. 

 De metoder som använts i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.  

 De interna, externa och privata aktörer som deltagit i arbetet. 

 Vilket material och underlag som använts för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

 Gjorda avgränsningar med motiv. 

 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område 

Redovisningen av identifierad samhällsviktig verksamhet bör utgå från 
nedanstående sektorer och funktioner. 

Samhällssektor 

Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom 
vilka viktiga samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan 
identifieras. 

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. 

Samhällsviktig verksamhet 

Begreppet samhällsviktig verksamhet definieras i 2 § i denna författning. 
Identifieringen av sådan verksamhet enligt 4 § 3 p. bör ske med 
utgångspunkt i följande beskrivning. 
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Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, anläggningar, 
noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för 
upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. 

Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga 
samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som 
samhällsviktig. 

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal 
betydelse. 

Nationellt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall 
eller störning i verksamheten kan leda till allvarliga nationella eller 
internationella konsekvenser. 

Regionalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall 
eller en störning i verksamheten kan leda till allvarliga regionala 
konsekvenser. 

Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller 
en störning i verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser.  

Samhällssektor 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  

Hälso- och 
sjukvård samt 
omsorg 

Akutsjukvård, läkemedels- och materiel-
försörjning, omsorg om barn, funktions-
hindrade och äldre, primärvård, psykiatri, 
socialtjänst, smittskydd för djur och människor  

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  
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Offentlig 
förvaltning 
 

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

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

Socialförsäkringar Allmänna pensionssystemet, sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen  

Transporter Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, 
vägtransport, kollektivtrafik  

 

 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet 

Redovisningen bör utgå från kritiska beroenden som rör den 
samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv förvaltar, bedriver eller 
äger. Inklusive bolag, förbund eller andra samarbetsformer.  

 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och 
kommunens geografiska område 

Redovisningen bör delas in i riskidentifiering och riskanalys och omfatta 
såväl kommunens egen verksamhet som det geografiska området. 

Riskidentifiering 

Riskidentifiering syftar till att identifiera extraordinära händelser och 
förhållanden inom kommunens egen verksamhet och det geografiska 
området som innebär ett hot eller en risk. Resultatet av riskidentifieringen 
bör vara riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier och bör omfatta risker 
och hot för exempelvis 

 naturolyckor, 

 andra olyckor, 

 teknisk infrastruktur och försörjningssystem, 

 antagonistiska hot och social oro, 

 sjukdomar. 

Riskanalys 

Riskanalysen bör utgå från de identifierade riskerna eller ett urval av dessa. 
De identifierade riskerna bör utvecklas till mer utförligt beskrivna 
riskscenarier. Riskanalysen bör innehålla en värdering av hur sannolikt det 
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är att scenariot ska inträffa och vilka direkta konsekvenser som det medför. 
I de fall då sannolikhetsbedömningen är förenad med allt för stor osäkerhet 
kan bedömningen utelämnas. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen 
bör vara befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 
grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, samt skador på 
egendom och miljö.  

Vid konsekvensbedömningen kan inledande slutsatser dras om sårbarheter 
och brister i förmåga vilka sedan sammanfattas tillsammans med andra 
slutsatser i punkten 7. 

 

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

Sårbarheterna och bristerna i krisberedskap inom kommunen och inom dess 
geografiska område bör bedömas och beskrivas med utgångspunkt i de 
kritiska beroenden och de risker som identifierats enligt punkterna 4 och 5 i 
analysen. Även sårbarheter och förmågebrister som framkommit vid 
inträffade händelser, genomförda övningar samt övrigt analysarbete bör 
beskrivas här. Beskrivningen av sårbarheter och brister bör kunna läggas 
till grund för aktörernas arbete med att identifiera, föreslå och vidta 
åtgärder. 

Som framgår av 5 § i denna författning ska kommunen regelbundet följa 
upp sin risk- och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i denna även 
bedöma sin egen generella krisberedskap. Det arbetet ska rapporteras enligt 
de indikatorer som anges i bilagan till denna författning. För att kunna 
samordnas med statens uppföljning av de åtgärder som kommunen vidtar 
med ersättning från staten ska rapporteringen enligt 5 § ske senast den 15 
februari och avse förhållandena i kommunen under det närmast föregående 
året. Se vidare allmänna råd till 5 §. 
 

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 
resultat 

Redovisningen kan exempelvis avse behov av kompetenshöjande åtgärder 
såsom utbildning och övning eller tekniska åtgärder. Indikatorerna för 
bedömning av kommunens generella krisberedskap enligt bilagan till denna 
författning kan användas som stöd för att identifiera dessa behov. 
Redovisningen bör där det är möjligt och lämpligt inkludera behov av 
åtgärder utanför kommunens egen verksamhet.  
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Allmänna råd till 5 § och till bilagan 
 

Syftet med en bedömning av kommunens generella krisberedskap är att få 
en övergripande bild av de förutsättningar kommunen har att förebygga och 
hantera extraordinära händelser. 

Kommunens generella krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer 
som redovisas i bilagan. Det är endast den egna organisationens 
förutsättningar som bedöms. Indikatorerna besvaras med ett ja eller ett nej 
om indikatorn anses vara uppfylld. Ett nej anses indikera en brist och bör 
resultera i en åtgärd för att komma till rätta med denna brist, alternativt en 
motivering till varför en åtgärd inte behövs. Till respektive indikator finns 
ett kommentarsfält. Här bör kommunen mer utförligt motivera varför 
indikatorn anses vara uppfylld eller inte, alternativt kommentera varför 
indikatorn inte anses behövas. Vissa av indikatorerna är uppdelade i 
strecksatser med summering. För att svara ja på en sådan indikator krävs att 
samtliga strecksatser är uppfyllda.  

 
Vissa av indikatorerna kommer att användas för statens uppföljning av 
kommunernas arbete i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Detta gäller indikatorerna 1-3, 8- 9, 15-20, 23 och 26-32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beställningsadress: 
Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm  
Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


