Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018

Revisorerna i Huddinge kommun informerar
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Förstudie av kommunens beredskap för extraordinära
händelser samt höjd beredskap
Granskningens inriktning
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer
fått i uppdrag att genomföra en förstudie av
kommunens beredskap för extraordinära
händelser samt höjd beredskap. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för 2018.
Det övergripande syftet har varit att kartlägga
kommunens säkerhetsarbete och beredskap för
extraordinära händelser och därigenom
identifiera ett par områden att eventuellt
genomföra fördjupningsgranskningar inom.

Iakttagelser och slutsatser
Huddinge kommun har inte levt upp till
lagkravet som gör gällande att det ska beslutas
en kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys för varje mandatperiod. Den
nuvarande risk- och sårbarhetsanalysen
beslutades nästan tre år för sent i förhållande
till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) krav på kommunen. I risk
och sårbarhetsanalysen saknas det även ett par
av de delar som MSB beskrivit i sina riktlinjer.
Kommunen har bedrivit en ändamålsenlig
övningsverksamhet. Dock saknar kommunen
en ändamålsenlig utbildnings- och
övningsplan.
Förstudien visar att kommunen inte har använt
de ekonomiska medel som tilldelats från MSB
på ett ändamålsenligt sätt. Detta, tillsammans
med den försenade risk- och
sårbarhetsanalysen, har resulterat i att
ersättningen till Huddinge kommun kommer
att reduceras.

Den samlade bedömningen är att kommunen
inte bedrivit ett ändamålsenligt
beredskapsarbete under 2017 och 2018.

Rekommendationer
Mot bakgrund av vår förstudie rekommenderar
vi kommunstyrelsen att:
• Säkerställa en tydlig ansvarsfördelning
inom krisledningsorganisationen.
• Stärka arbetet med den
kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalysen och använda de
allmänna råden i MSBFS 2015:5 som
grund i arbetet.
• Upprätta en utbildnings- och
övningsplan som beskriver vilka
övningar och utbildningar som
kommer att genomföras under
mandatperioden.
• I krisledningsplanen redogöra för de
förstärkningsåtgärder som kommunen
planerar att genomföra under
kommande mandatperiod.
• Säkerställa en ändamålsenlig
uppföljning av de åtgärder som
planeras i krisledningsplanen samt
förbättringsbehoven i den
övergripande risk- och
sårbarhetsanalysen.

Revisionens skrivelse har överlämnats till
Kommunstyrelsen, 2019-01-16, för yttrande
tillsammans med KPMGs rapport.
För ytterligare information, kontakta
revisionens ordförande Svante Axelsson tel.
070–623 64 59

