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Rapport åtgärder och erfarenheter med anledning av höga
vattennivåer och flöden i Lagan och Storån Värnamo
kommun februari 2020
Bakgrund
I början av februari 2020 steg vattennivån i Lagan så att delar av Värnamo tätort översvämmades.
Senare steg även nivåerna i Storån och delar av Forsheda översvämmades. Värnamo kommuns
Tekniska förvaltning tillsammans med Räddningstjänsten utförde åtgärder för att reducera effekterna
av översvämningarna. En Inriktnings- och samordningsfunktion startades upp för bland annat
kunskapsöverföring mellan kommunens förvaltningar. En stab inrättades sedan för stöd till de
beslutsfattare som arbetade med händelsen.
Uppdrag och avgränsning
Undertecknad har fått i uppdrag av kommundirektören i Värnamo kommun att sammanställa
Värnamo kommuns åtgärder i samband med höga vattennivåer och flöden i Lagan och Storån i
Värnamo kommun februari 2020. Rapporten kan ses som en del i rapporteringsskyldigheten utifrån
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Uppdraget innebär att kortfattat beskriva händelseförloppet,
sammanställa erfarenheter och ge förslag till åtgärder med anledning av händelsen.
Rapporten ska vara offentlig i sin helhet.
Metod
Undersökningen bygger dels på intervju med nyckelpersoner och dels på en enkät som skickats ut till
kommunens verksamheter. Till grund för undersökningen ligger också mötes och
dagboksanteckningar från de olika förvaltningarna.
Undersökningen utförd av
Pär Liljekvist, Räddningstjänsten
Utifrån rapporten föreslås Värnamo kommun att:
•

tillse att ISF är en naturlig del i arbete kring en händelse

•

tillse att Kontaktcenter involveras tidigt i händelsearbetet

•

Geodataavdelningen involveras tidigt i händelsearbetet

•

ta ställning till huruvida det ska finnas särskilda förvaltningsknutna presstalespersoner.

•

Värnamo kommun bör initiera en diskussion kring regleringen av de vattendrag som finns i
kommunen.

•

någon form av mätutrustning, så kallade peglar, liknande den i Lagan ordnas i de övriga
vattendragen i kommunen.
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Förutsättningar för rapporten
Geografi
Lagan avvattnar ett område i södra delarna av Jönköpings kommun och passerar Vaggeryd och
vidare till Värnamo. Efter Värnamo passerar den sjön Vidöstern och fortsätter genom orterna Lagan
och Ljungby. Därefter fortsätter den ut i Kattegatt vid Laholm. Uppströms Värnamo är Lagan
reglerad i några mindre privatägda dammar.
Storån avvattnar ett område i norra delen av Gnosjö kommun/västra delen av Vaggeryds kommun.
Storån passerar genom den grunda sjön Flaten och vidare genom Hillerstorp, förbi Forsheda och
vidare ut i sjön Bolmen.

Ungefärliga upprinningsområden för Lagan respektive Storån

Lagans och Storåns avrinningsområden är nederbördsrika. I västra och södra delarna kan det falla
900-1000 mm regn per år. Eftersom det inte finns några stora sjöar eller utjämnande magasin
uppströms som dämpar kraftiga flöden kan vattendragen stiga snabbt. I normala fall är förloppet dock
långsamt.
Eftersom Lagans lutning genom och nedströms Värnamo är marginell, bara 0,35 ‰, kan en kraftig
vårflod eller ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan. I värsta fall
kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i riskområden.
Då Storån endast passerar i utkanten av Forsheda påverkar ån normalt inte samhället nämnvärt vid
höga vattennivåer.
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Förberedelser
Värnamo kommuns tekniska förvaltning följer Lagans vattennivå i realtid.
Handlingsplaner är utarbetade i det fall ån överstiger vissa stipulerade nivåer.
Efter 2004-års översvämning genomfördes en översvämningskartering i samarbete med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utifrån den har ett antal åtgärder i form av vallar för
översvämningsskydd, backventiler för dagvatten mm utförts i centrala Värnamo.
Värnamo kommun har på sin hemsida lagt ut information hur medborgaren kan förebygga skador vid
översvämning. Likaså presenteras värden för Lagans vattennivå per centrala staden.

MSB:s Översvämningskartering genom Värnamo tätort

Planering av krishantering
Värnamo kommun har tagit fram rutiner för bl a lokal Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). I
rutinen framgår deltagande och formalia kring ISF:en. Inriktnings- och samordningsfunktionens
huvuduppgift är att göra en gemensam bedömning av situationen, skapa en samlad lägesbild och vid
behov träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder.
Värnamo kommun har också genomfört en risk- och sårbarhetsanalys med brett deltagande.

Händelsen i kronologisk följd

I början av februari 2020 drar stormarna Ciara och Dennis fram över Götaland. Med dem följder stora
regnmängder.

Indikationer på att Lagans nivå stiger

Onsdagen den 12 februari finner tekniska förvaltningen att Lagans nivåer börjar stiga oroväckande och
påbörjar arbeta utifrån de framtagna handlingsplanerna.
Arbetet innebär beställning av utrustning för att pumpa vatten från förutbestämda punkter, beställning
av material för att skapa vallar/barriärer och att inventera den översvämningsmaterial Värnamo
kommun köpt in, däribland översvämningsbarriärer.
Tekniska förvaltningen sätter ut en intern organisation för att hantera arbetet.
På eftermiddagen kallar Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten till ett samverkansmöte. Mötet
utmynnar i att Tekniska förvaltningen sköter arbetet själva och Räddningstjänsten kan vara
behjälpliga. Räddningstjänsten får i uppdrag att informera det länsövergripande samverkansforumet Fsamverkan på deras kommande möte den 13 februari.
Räddningstjänsten förbereder sig genom att följa läges och se över pumpar mm för att kunna vara
Tekniska förvaltningen behjälplig vid en akut situation.
Tekniska förvaltningen tar också kontakt med Länsstyrelsens vattenexpert och informerar om läget.
Via Värnamo kommuns kommunikationsavdelning skickas ett pressmeddelande ut om höga nivåer.
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Från den 12 februari följer Tekniska förvaltningen Lagans nivåer även genom fysiska kontrollronder
och den 14 februari gör de en avstämning med kommunerna såväl upp- som nedströms och med
ägaren till dammen i Karlsfors.

Åtgärder påbörjas med anledning av att varningsnivåerna uppnåtts

Måndagen den 17 februari stiger Lagan över nivån för att effektuera pumpning mm, vilket då också
utförs. Samtidigt har de initiala vallarna byggts.
I och med detta informerar Tekniska förvaltningen kommundirektören om läget.
Kommundirektören beslutar om att starta upp en lokal Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
enligt fastställd rutin och kallar till första mötet tisdagen den 18 februari.

Inriktnings och samordningsmöte 18 februari

På ISF-mötet den 18 februari redovisas att prognoserna anger att kulmen beräknas ske kommande
torsdag/fredag. Dock ska det regna mycket den därpå kommande helgen. I nuläget bedöms endast
Värnamo vara påverkat.
Vid ISF-mötet initieras personalplanering för arbetet och ett förberedande för att kunna hantera
försäkringsfrågor. Ett projektkonto skapas för extra kostnader. Detta utifrån erfarenheterna från 2004
år översvämning.
Ett inriktningsbeslut tas att kommunen upprättar skyddsåtgärder kring samhälleliga funktioner samt
om flertal medborgare riskerar att drabbas.

Skyddsbarriär för ett bostadsområde

På tisdagen sker också avstämningsmöte dels med Länsstyrelserna längs Lagan (en del i den så kallade
älvgruppen) och dels med Ljungby och Vaggeryds kommuner samt dammägaren uppströms. Härefter
sker en bedömning av vilken nivå på Lagan som kommunen behöver ta höjd för.
Kommunikationsavdelningen lägger information på Värnamo kommuns hemsida från och med
tisdagen. Detta sker sedan regelbundet. Likaså lägger beredskapssamordnaren ut protokoll mm i
myndigheternas informationssystem WIS regelbundet.
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Privat damm öppnas och riskerar ge stora mängder vatten

Onsdagen den 19 februari sker ett tidigarelagt ISF-möte eftersom en privat damm i norra delarna av
Vaggeryds kommun öppnats utan kommunikation med övriga parter. Detta riskerar att ge avsevärt
större flöden än vad som tidigare räknats med.
Utifrån detta överväger Värnamo kommun att formera en förvaltningsövergripande stab eftersom det
finns risk för påverkan på många samhällsfunktioner och för att stödja Tekniska förvaltningen.
Geodataavdelningen presenterar att cirka 100 fastighetsägare kan bli påverkade. Tekniska
förvaltningen konstaterar att SMHI:s flödesanalyser inte stämmer, utan de får förlita sig på sina egna
bedömningar. Utifrån detta diskuteras om åtgärder i det fall Lagastigen behöver stängas.
I och med att Lagan nu stiger kraftigt finns risk för att 2004-års nivå uppnås på fredagen. Samtidigt
görs bedömningen att kulmen beräknas inträffa kommande helg. En planering tas fram för ett
långvarigt tillstånd likande det som var 2004. I planeringen ingår bland annat personalplanering och
underhåll av de nu färdiga skyddsåtgärderna samt regelbunden bedömning av vilka områden som
behöver spärras av.
Tekniska förvaltningen skaffar också mer pumpkapacitet och kan genom F-Samverkans försorg hämta
barriärer placerade i Vetlanda och Eksjö.
Finnvedsbostäder och Medborgarförvaltningen inventerar lediga bostäder i det fall medborgare
behöver evakueras.
Geodataavdelningen gör GIS-analyser (dels befolkningsanalys och dels simulering av vattenhöjning)
för att kunna bedöma var skyddsåtgärder ska ske och vilka fastigheter som kan bli berörda.
Information till boende i området delas ut med hjälp av ordonnans från Finnvedsbostäder.
Fastighetsägarna informeras vid post.

Informationsinsatser sker

I informationen beskrivs läget, medborgarens eget ansvar att skydda sin egendom och hur de ska gå
tillväga vid en eventuell översvämning av deras egendom.
Tekniska förvaltningen inventerar via vägföreningar vilka icke kommunalägda vägar som kan tänkas
vara översvämmade. Detta dels för att kunna informera medborgarna, men också så att hemtjänsten
kan planera sin verksamhet.
Kommunikationsavdelningen tar fram information/”talmanus” till kommunens Kontaktcenter så att de
kan svara på vissa frågor eller hänvisa medborgarna rätt. Kontaktcenter skapar också ett ärende i det
interna uppdragssystemet så att eventuella frågor från medborgaren hanteras och kan följas upp.
Då händelsen har en begränsad geografisk påverkan, används inte 112-appen, 113 13-tjänsten eller
Tekniska förvaltningens sms-funktion.
Torsdagen den 20 februari läggs information ut på sociala medier om att medborgaren ska respektera
avspärrningarna.
Likaså läggs information ut att i det fall dricksvatten i enskilda brunnar blivit odrickbart kan
medborgaren hämta dricksvatten i egna dunkar vid Tekniska förvaltningens förråd respektive
brandstationen. I informationen läggs också länk till Livsmedelsverket.
På torsdagen görs också bedömningen att det finns risk för att en skola blir översvämmad. Detta
meddelas till Barn och ungdomsförvaltningen som tillsammans med Fastighetsavdelningen påbörjar
planering för en flytt av skolverksamheten. Tekniska förvaltningen påbörjar också att bygga barriärer
för att skydda skolan.
Kommunstyrelsen informeras löpande om läget.
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Fokus behöver flyttas till Storån och Forsheda

Storån öster om Forsheda. Väg 27 och järnvägen Halmstad – Nässjö risker att översvämmas

Storån söder om Forsheda

Fredagen den 21 februari hålls ett ISF-möte.
Lagan stiger inte mer och är till och med sjunkande. Däremot har Storån snabbt fått extrema nivåer
och kulmen väntas i början på kommande vecka. Inriktningen blir att skapa sig en lägesbild över
Storån och därefter fatta beslut om åtgärder.
Under dagen lämnar Länsstyrelsen en prognos på att Storån kommer stiga ytterligare 20 cm. Detta
innebär att det finns risk att v27, järnvägen Halmstad-Nässjö, ett värmeverk för delar av Forsheda, ett
pumphus och någon industri kan komma att bli hotade.
Geodataavdelningen får i uppdrag att dokumentera läget runt Storån. Detta sker med hjälp av deras
drönare. De får också uppdrag att göra GIS-analyser som ligger till grund för inriktningsbesluten som
sedan fattas.

Stabsorganisation formeras

På fredagen väljer kommundirektören att starta upp en formell stabsorganisation för att få erforderlig
struktur på arbetet.
I staben finns bland annat funktionen Lägesfunktion som består av representant för Vatten och avlopp,
Räddningstjänsten och Geodataavdelningens. Även ersättare utses.
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Två analysfunktioner inrättas: Analys1 för hantering på kort sikt och Analys2 för hantering på lång
sikt. Även funktioner för kommunikation (presskontakt), juridik (och försäkring) och personalfrågor
tillsätts. Funktionen Analys2 får i uppdrag att ta fram tre scenarios som de andra ska arbeta utifrån.
Personalfunktionen tar fram planering och information om hur mertid mm hanteras.
Utifrån Geodataavdelningens GIS-analys delas information ut till de medborgare i Forsheda som kan
tänkas bli berörda. Innehållet motsvarar det som skickades till medborgarna i Värnamo. Informationen
delas ut av ordonnans.

Ytterligare åtgärder vidtas i Forsheda

På lördagen den 22 februari får kommunen en analys/rapport från Länsstyrelsen vilket bland annat
innebär att den 23 februari påbörjas byggnation av vallar i Forsheda. Miljöavdelningen i samråd med
Geodataavdelningen tar fram en förteckning över dels förorenade områden i Forsheda och dels
enskilda avlopp som kan översvämmas.
En diskussion med en berörd industri sker om att de kan behöva köpa in barriärer. Detta behov
uppstod inte eftersom de åtgärder som utfördes var tillräckliga.
På stabsmötet söndagen den 23 februari indikerar väderleksprognosen för de närmaste dagarna på
mindre regn än prognosen dagen innan. Däremot är prognosen för nederbörd uppskriven till den
kommande helgen. Det finns inga indikationer på kraftig blåst framöver.
Storån fortsätter att stiga cirka åtta centimeter per dygn och prognosen är att ån stiger i åtminstone fem
dygn ytterligare till torsdagen den 27 februari. Därför läggs fokus på Forsheda och en planering tas
fram för ytterligare 50 centimeters stigning.
Noggranna mätningar påbörjas i Forsheda under söndagen, så att beräkningar av stighastigheten kan
göras.
Ett försök att etablera samverkan med Trafikverket och deras entreprenör görs. Efter ett antal försök
lyckas detta och de förstärker vallarna längs vägen efter påstötning. Kommunen begär en
handlingsplan från dem utifrån det scenario som finns.
I Forsheda byggs plåt- och grusbarriär runt en hotad industri i syfte skydda en dagvattenbrun och att
hindra att miljöfarliga ämnen läcker ut. En dialog sker med industrin för eventuella åtgärder på
fastigheten.
En bedömning av vilket skydd som behövs för viktig verksamhet görs och åtgärder utförs utifrån den
bedömningen.

Översvämmad damm

Barriärbygget fortsätter med plåtbarriär förbi södra delarna av Forsheda. En asfalterad gång och
cykelväg grävdes också av för att leda tillbaka vattnet in i Storån. Det finns också en plan för att flytta
plåtbarriär från Värnamo till Forsheda. En förfrågan ställs också till Myndigheten för Samhällsskydd
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och beredskap (MSB) om barriärer. Denna förfrågan behöver inte effektueras eftersom den materiel
som finns är tillräcklig.
Några broar över ån är avstängda. De boende är informerade och en alternativ väg för dem har
förstärkts. Avspärrningarna har behövt ses över eftersom avspärrningsbanden tagits bort/försvunnit.
En uppmaning att respektera avspärrningar och inte flytta dem går ut via sociala medier.
På ett par ställen i Forsheda sker kontinuerlig pumpning av vatten.
I Storån vid Forsheda finns några mindre dammar. Trots att dammluckorna är fullt öppna i dessa
forsar vatten vid sidan om.

Övriga vattendrag i Värnamo kommun

Lagan i Värnamo har stabiliserats och fortsätter att sjunka, så där sker endast bevakning av vallar och
materiel.
När det gäller Vidöstern, så stiger sjön långsamt, men prognosen anger att den förmodligen stannar
upp och börjar sjunka från måndagen och framåt. Detta eftersom tillflödet minskat kraftigt. Det finns
några översvämmade fastigheter som inspekterats, men de har bedömts inte behöva några kommunala
insatser. Vid några fastigheter gjorde vinden att vatten rann över skyddsvallarna. Räddningstjänsten
ställde akut dit pumpar. Fastighetsägaren ersatte dessa med egna pumpar kommande vardag. En dialog
sker med Statkraft som reglerar sjön.
Vattennivån fortsätter sjunka i Ohsaån i Ohs, liksom sjön Rusken. Det finns beredskap att bygga
barriärer även där om nivåerna stiger.

Manuell nivåmätning

Fortsatta möten kring framtida inriktning

Vid ISF-mötet den 24 februari skrivs en formell uppdragsbeskrivning för uppgifterna
fotodokumentation och kartunderlag.
Samverkan med Värnamo energi sker om hur Forsheda påverkas om deras installationer slås ut.
Den 24 februari sker ett F-samverkans ISF-möte där representant för Tekniska förvaltningen deltar.
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Vid ISF-mötet den 26 februari läggs planering för det framtida arbetet. Detta innebär eventuell
avveckling av barriärer och pumpning i centrala Värnamo samt fortsatt arbete i Forsheda en vecka till.
Mötet enas också om att arbetet ska koncentrera sig på ”scenario troligaste” och inte ”scenario värsta”
av de som analysgruppen tagit fram.
Torsdagen den 27 februari informeras kommunfullmäktige.

Avveckling

Måndagen den 2 mars påbörjar Tekniska förvaltningen avveckling av skyddsåtgärder såsom pumpar,
avstängningar och tillfälliga barriärer. Utifrån detta beslutas den 2 mars att staben avvecklas och den 3
mars beslutas att ISF:en avslutas.
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Diskussion/erfarenheter
Förplanering och förebyggande åtgärder avgörande för gott resultat

Genom att Tekniska förvaltningen tagit fram rutiner för att följa Lagans nivåer kunde de på ett bra sätt
tidigt planera för både förebyggande och begränsande åtgärder i det fall Lagan skulle stiga ytterligare.
Likaså har Tekniska förvaltningen utfört ett stort antal åtgärder för att förhindra att en nivåhöjning av
Lagan skulle påverka samhällsviktig infrastruktur i Värnamo. I detta finns också en inventering av var
kompletterande åtgärder skulle bli aktuella. De beslut som togs efter händelserna 2004 att förebygga
kommande översvämningar och de följande åtgärderna har varit en förutsättning för att undvika
kostsamma skador på samhällsviktiga funktioner.

Brett deltagande i planering och utbildning kring risk och sårbarhet skapar förståelse
Värnamo kommun har nyligen gjort en noggrann risk och sårbarhetsanalys där kommunens
förvaltningar deltagit, fastställt tydliga riktlinjer för ISF samt utbildat bl a stabschefer. Detta har
medfört att kommunens förvaltningar har god kunskap att lösa oväntade händelser.

Tidig information till medborgaren minskade skadorna

I och med att Tekniska förvaltningen tillsammans med kommunikationsavdelningen lagt ut
information om förebyggande åtgärder vid översvämning på kommunens hemsida och tidigt gick ut
med pressmeddelandet och informationsskriften kunde medborgarna vidta förebyggande åtgärder,
vilket också gjordes. Detta bedöms ha minskat antalet skador avsevärt.
Genom att kommunens Kontaktcenter involverades tidigt i informationsinsatsen kunde de svara
medborgaren på många frågor kring händelsen. Detta medförde att de som arbetade direkt med
händelsen kunde avlastas. Även det ”talmanus” som togs fram till Kontaktcenter hade en stor
betydelse.

Tidigare intern information

Tekniska förvaltningen kunde informerat kommunledningen något tidigare. Givetvis finns en oro för
att uppfattas att ”ropa på vargen”. Men i och med att de planerade för en betydande översvämning
redan den 12 februari kan informationen till kommunledningen den 17 februari, när man påbörjat
åtgärderna, vara något i senaste laget. Nu blev det en del spekulationer i och med att många såg att
Lagan steg. Givetvis kunde man ställt en fråga till Tekniska förvaltningen. Tidig information minskar
risken för spekulationer och oro.

Bred närvaro på Inriktnings och samordningsfunktionsmöte underlättar

Det var bra att kommundirektören kallade brett till ISF-mötet den 18 februari. Då kunde de närvarande
dela kunskap och information. Härvid lyfter flera fram Tekniska förvaltningens och
Räddningstjänstens kunskaper som värdefulla.
Genom att bland annat personal på Tekniska förvaltningen och Räddningstjänsten hade kvar
dokumentation från tidigare översvämningar kunde kommunen snabbt börja planera för det
kommande arbetet, både på kort och lång sikt. Det blev också tydligt vilket stöd de (ännu) icke
drabbade förvaltningarna kunde bistå med och hur de kunde komma att påverkas. Så, det är lämpligt
att spara sin dokumentation och gärna renskriva den. Det är även viktigt att anteckningarna från
stabsmötena sparas för kommande händelser.
Det var också bra att involvera de kommunala bolagen i ISF-arbetet. Det borde skett redan till första
mötet.
Lagans översvämning påverkade inte många externa organisationer. Men när insatserna vändes mot
Forsheda blev det betydligt fler externa aktörer som påverkades. De kontaktades enskilt och frågorna
löstes allt eftersom. Härvid kunde de, såsom Trafikverket, Företagarföreningen i Forsheda mfl
involverats i kommunens ISF och då löst frågeställningarna gemensamt. Värnamo kommun bör tillse
att ISF är en naturlig del i arbete kring en händelse.

Fokus flyttades från Värnamo till Forsheda

Ett flertal beskriver att organisationen inte var beredd på att Storån skulle svämma över och att
händelseutvecklingen i Forsheda ”kom för fort”. Det märktes också såtillvida att en del av arbetet
kring Storån inte var lika strukturerat som det kring Lagan.
Det kom tidiga signaler att ”det höll på att hända något” i Forsheda, men antingen var de alltför
otydliga för att förstås eller så gjordes bedömningen att de inte var så allvarliga.
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Värnamo kommun hade ”lite tur” genom att händelserna i Storån avlöste dem i Lagan. Nu kunde
”insatsledningen” flytta sitt fokus till Forsheda. För att arbetet i Storån skulle blivit något mer
strukturerat tidigt, borde en särskild insatsledning för Storån tillsatts.

Formering av staben skapade tydlighet i organisationen

Det var bra att kommundirektören startade upp staben, då kunde ISF-mötena fungera som de
informations- och samordningsmöten de är tänkta att vara, medan staben ”löste uppgifterna”.
Det medförde också att arbetsuppgifterna fördelades till andra förvaltningar. Det skapade en
övergripande tydlighet i organisationen.
Det var bra såtillvida att den ”drabbade förvaltningen” kan behöva avlastning. Det är inte sällan de,
med lite äldre benämning, hårda förvaltningarna engageras i stabsarbetet, medan övriga förvaltningar
inte gör det. Detta kanske beroende på att ”kris” inte sällan jämställs med storm, översvämning,
elavbrott och liknande. Men här bör betänkas att även de ”mjuka” förvaltningarna har hög kompetens
att arbeta i stab.
Likaså är det inte sällan att de personer som är vana att ingå i ”krisstab” påbörjar arbetet, medan
ersättarna inte har samma vana. Detta kan ge problem när ersättarna ska träda in.
Härvid bör dels en blandning mellan erfarna och mindre erfarna befattningshavare ske redan vid
tillsättandet av staben och dels en bred inventering av kompetenta stabsmedlemmar.
Beställningar och beslutsvägar måste dock följa den organisationsstruktur som formats. Detta skedde
inte fullt ut, utan uppdrag lades direkt till medarbetare utan att dennes chef var medveten om
uppdraget. Detta skapade en form av obalans i organisationen.
Inför att staben sattes ut rådgjorde kommundirektören med bl a de utbildade stabscheferna,
säkerhetssamordnare och beredskapssamordnaren innan staben formeras och startas. Det innebar att
staben formerades med god kompetens utifrån uppdraget.
Den då nytillsatta funktionen säkerhetssamordnare kom lite i skymundan. Vid framtida händelser
borde den funktionen kunna få en större roll vid sådana här händelser. Detta eftersom den har en god
kunskap genom det förebyggande och planerande arbete den bedriver.

Analysgrupperna

Tanken med att tillskapa de två analysgrupperna med var sin tidsskala var bra. Dock blev det att båda
grupperna arbetade i längre tidsskalor, vilket innebar att det operativa arbetet som sådant inte fick så
mycket stöd från korttidsanalysgruppen. Detta kan ha berott på att det operativa arbetet skedde mycket
ute i fält. Härvid blev att ”insatsledningen” gjorde sin egen analys.
Geodataavdelningen
Inledningsvis var det stor okunskap om vad Geodataavdelningen kunde bistå med. När det blev känt
och de involverades i stabsarbetet fyllde de en mycket stor funktion. Geodataavdelningen bistod med
både dokumentation av nuläget med drönare och de simuleringar de gjorde. Vid framtida händelser
bör Geodataavdelningen ses som en naturlig del i lägesbilds/analysfunktionen.

Extern kommunikation

Genom att en särskild sekreterarfunktion tillsattes kunde Kommunikationsavdelningen sköta de
arbetsuppgifter som ligger på dem. Kommunikationsavdelningen hanterade sociala medier,
kommunens hemsida och kontakt med media på ett bra sätt.
Den person som rent praktiskt ledde arbetet (ibland även kallad ”operativa chefen”) blev den som
uttalade sig om händelsen. Detta medförde stor belastning på denne. Visserligen vill media tala med
”någon som kan något”, men det hade varit bättre att utsett en presstalesperson, speciellt om media ska
styra när intervjuer ska ske. En sådan presstalesperson med insikt i det praktiska arbetet hade kunnat
tillse att informationen var korrekt och relevant. Ett alternativ hade varit att sätta ut tider för intervjuer.
Värnamo kommun bör ta ställning till om att utbilda särskilda förvaltningsknutna presstalespersoner.

Stabscheferna

I staben var de tre utbildade stabscheferna i tjänst samtidigt och hade olika stabsfunktioner. Detta
fungerade rent praktiskt mycket bra. Men i det fall krisen blivit långvarig hade de personerna behövt
avlösa varandra.
Under intervjuerna framkom det synpunkter på att stabscheferna är förvaltningschefer eller
motsvarande och att de behöver leda sin förvaltning. Detta torde inte vara något stort problem,
eftersom en förvaltningschef har ett övergripande ansvar för sin förvaltning och inte handlägger
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enskilda ärenden. Däremot har de en kunskap om kommunövergripande arbete som är mycket
väsentlig vid stabsarbete.

Avlösning av personal

I samband med en sådan här händelse finns det en stor vilja hos medarbetarna att bidra. Detta är
givetvis mycket bra. Men sådant här arbete sliter hårt på de inblandade. Därför behöver ledningen
(troligtvis personalfunktionen i staben) tidigt tänka på att ordna avlösning av all personal, även
lednings- och stabspersonal.

Utredare/utvärderare ska vara opartisk

Det var bra att det utsågs en utredare/utvärderare tidigt. Då kunde denne följa arbetet som sedan skulle
utvärderas. Utredaren (undertecknad) hade en mindre roll i insatsarbetet. Det bör undvikas eftersom
det då kan finnas risk för partiskhet vid utvärderingen.

Samverkan

Samverkan i form av kontakter med intressenter längs Lagan, analys/prognosfunktion och
materielfunktion (stöd med översvämningsbarriärer) med den regionala ISF:en via F-samverkan var
till stor nytta. Initialt uppfattades händelsen som en lokal Värnamohändelse. Detta gjorde att det inte
startades upp någon regional ISF inledningsvis. Detta gjorde att man från Värnamo kommuns ISF inte
kände att det fanns en regional motsvarighet att ”bolla” frågorna med.

Framtida åtgärder

En diskussion och samverkan kring regleringen av dammarna i framför allt Lagan behöver ske.
Härvid bör Lagans älvgrupp kunna ta ledartröjan. Älvgruppen borde kunna vara del i samband med en
händelse och inte enbart den förebyggande och informationsgrupp som den uppfattas vara.
Det skedde liten eller ingen samverkan med Gnosjö kommun kring Storån.
Värnamo kommun bör initiera en diskussion kring regleringen av de vattendrag som finns i
kommunen.
I och med att det varken finns dokumentation kring nivåer eller rutiner för mätning av Storån
upptäcktes de höga vattenflödena där inte tillräckligt tidigt. Någon form av mätutrustning, så kallade
peglar, liknande den i Lagan borde finnas i de övriga vattendragen i kommunen.
Vid inledningen av händelsen diskuterades om den skulle klassas som en räddningstjänsthändelse
utifrån Lagen (2003:778) om Skydd mot olyckor. Förutsättningarna för att en händelse ska klassas
som en Räddningstjänsthändelse är, framförallt, att det ska vara en plötsligt inträffad händelse som har
medfört eller kan befaras medföra
skada. Detta innebär att långsamma eller ständigt pågående skeden inte kan räknas som
olyckshändelser, vilket detta bedömdes vara.
Utifrån ovanstående torde arbetet i Forsheda kunna klassas som en Räddningstjänsthändelse.

Åtgärder

Rapporten överlämnas internt i Värnamo kommun till kommundirektören
Rapporten tillsänds externt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Länsstyrelsen i
Jönköpings län och närmast samverkande organisationer.
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