
R i k s h e m v ä r n c h e f e n s  i n s a t s ö v n i n g

Presentatör
Presentationsanteckningar
Näringslivsträff under övningenWSE använde övningsfilmen 



Lite siffror….

• 35 000 portioner om dagen (frukost, lunch, mellanmål)
• 130 enheter (förskola, grundskola, gymnasium)
• Var av 90 bemannade enheter
• Var av 65 producerande enheter



Presentatör
Presentationsanteckningar
Strategi för att öka robustheten och hantera en störning1Ökad krisberedskap. Lager av mat, alternativa tillagningsmetoder och vattendunkar.�Fiske, jakt, bärplockning, gårdsförsäljning etc ökar. 2Lagerhållning* 7 dagar. Möjlighet att tillaga 2 dagar utan tillgång på el och delvis vatten.�Engångsmaterial för servering finns för 2 dagar.�Vattendunkar finns för att hämta vatten.Kris- och kontinuitetsplaner finns för verksamheten.Personalen är övad och utbildad. Personer med hemtjänst hänvisas om möjlighet till mötesplatsen. Även den ökade andelen av äldre som är beroende av biståndsbeslut hänvisas hit. 3Hämtar sina matlådor hos sjukhuset storkök. �Matlagning i hemmet upphör. 4Producerar mat även till kommunens vård och omsorg. Råvaror och personal förs över hit från äldreboendenas kök. En alternativ förvaringsplats med kyla för tillagad mat tillskapas. Ex ICA frys/COOP kyl/frys/ ABB arena förses tillfälligt med reservkraft.5Erfarenhet från andra kriser visar att hjälpsamheten och kreativiteten är stor ibland civilbefolkningen. Grannar hjälper varandra, frivilliga trygghetpunkter öppnas av föreningar etc. 6Butikerna försäker sälja och ta betalat på olika sätt. Raggar varor på alternativa sätt för att fylla butikshyllorna. �Länsstyrelsen kan fatta beslut om ransonering. Kommunen bistår att genomföra detta.Dagligvarubutikerna bidrar om möjligt till att ransonerar varor. �Försvarsmakten kan utnyttja förfogande lagarna och köpa upp hela varulagret. �Säkerheten kring butikerna blir viktig för att undvika plundring. Polisen kommer att få svårt att prioritera detta uppdrag. 7Tillagar maten på grillar, i vedeldade ugnar, wookar med gasol och eld. �Raggar varor på alternativa sätt.8Västerås stad bidrar till en samordning mellan aktörerna för att se hur myndigheterna kan stödja grossisterna. Det kan handlar om  prioritering stöd kring el/reservkraft, vatten, fjärrvärme, väghållning, kyla, bevakning. �Vid elavbrott måste snabbt beslut (inom timmar, årstidsberoende) tas om att rädda stora mängder färskvaror genom att tillaga dessa på kök med fast reservkraft. Mandat och stöd inhämtas från en restvärdesledare som jobbar för försäkringsbolagen. �Försvarsmakten kan utnyttja förfogande lagarna och köpa upp hela varulagret. 9Ett antal trygghetspunkter (skolor) förbered för mobil reservkraft. Mobil reservkraft köps in i förväg. De robusta trygghetspunkterna förser övriga trygghetspunkter med mat. �Sårbara personer hänvisas till trygghetspunkterna. Skolor, förskolor och övriga boende hänvisas till en trygghetpunkt för matservering. Mat distribueras bara till de objekt som ligger för långt från en trygghetspunkt. � Lagerhållning* 7 dagar. Möjlighet att tillaga 2 dagar utan tillgång på el och delvis vatten. Lagerhållningen täcker både kommunala och privata skolor/förskolor, personer med försörjningsstöd och 500 insatspersonal. �Engångsmaterial för servering finns för 2 dagar.�Vattendunkar finns för att hämta vatten.Kris- och kontinuitetsplaner finns för verksamheten.Personalen är övad och utbildad.  Extra tillfällig kylförvaringskapacitet tillförs vid behov. 10Lagerhållning 2 dagar. Möjligt att tillaga utan tillgång på el och delvis vatten om det inte finns alternativa tillagningsmöjligheter.�Engångsmaterial för servering finns för 2 dagar.�Vattendunkar finns för att hämta vatten.Kris- och kontinuitetsplaner finns för verksamheten.Personalen är övad och utbildad. 11Västerås stad lagerhåller mat för insatspersonal. Vi antar att fler aktörer kommer till kommunen för att arbeta. Personalen hänvisas till en trygghetpunkt för att äta eller hämta mat. 12Insatspersonal hos räddningstjänsten, reparatörer hos Mälarenergi elnät, vattenkraft och FIBRA har 2 dagars lager av meals ready to eat. 13Kriminalvården måste ta ansvar för sin kris- och kontinuitetsplan. Kommunen kan inte kravställa. 14 Försvarsmakten hänvisas till avlämningspunkter för att hämta tillagad mat eller till hänvisningskök där de får laga sin egen mat. 15Om kapacitetsbrist uppstår i tillagningen förses stora privata kök med stor tillagningskapacitet tillfälligt med reservkraft. 16Stadshusresturangen har fast reservkraft och nödvattenanslutning. Avtal ska finnas om 2 dagars lager för 100 personer. Denna mat ska kunna förse stadens krisledning med mat.�Västerås stad har också 7 dagars lager på mat som håller sig i 30 år. Denna mat kan förflyttas till en skyddad ledningsplats. 17Krisledningen hos de kommunala bolagen och förbunden ska ha matlager för 2 dagar. Utrustning ska även finnas för att hämta vatten. Mälardalens Brand och Räddningsförbund ska ha 7 dagars lager. 



Sammanfattning av övningen

Fem dagar av matlagning
Åtta st potter (kompanier)
Frukost, lunch, middag, kvällsmål 
20 p – 950 p
Totalt 4000 portioner



Stadsledningskontoret / 2016-06-21

Samverkan

• En kokgrupp på fyra 
personer från 
hemvärnet var med oss 
i köket under hela 
övningen.



Överlämningsplats – varför?









Fördjupning
Matsedel hur tänkte vi och hur beräknade vi?
Schema personal samarbete med flera kök
Kommunikation via en person ingen annan!
Kökets kapacitet varför valde vi köket
Frigolitlådor
El vatten vid riktig kris
Varmhållning över 2 tim.
Avtal upphandling försvarsmakten
Sophantering hur löste vi det?



Vilka utmaningar fanns det?
• Specialkost
• Matlådor
• Transport
• Lagerhållning
• Engångsartiklar
• Antalet justerades timme för timme
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