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Förstudie av kommunens beredskap för extraordinära
händelser samt höjd beredskap
Kommunstyrelsens beslut
Som svar på kommunrevisionens rapport, förstudie av kommunens beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap, åberopas svaret i kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2019.
Sammanfattning
Syftet med förstudien har varit att kartlägga kommunens säkerhetsarbete och
krisberedskap för extraordinära händelser och därigenom identifiera ett par områden
att eventuellt genomföra fördjupningsgranskningar inom.
Med anledning av genomförd granskning rekommenderar revisorerna
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 kommande mandatperiod
-I krisledningsplanen redogöra för de förstärkningsåtgärder som planeras i
krisledningsplanen samt förbättringsbehoven i den övergripande risk- och
sårbarhetsanalysen
-Inrätta en s.k. TIB-funktion (tjänsteman i beredskap)
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i revisorernas rekommendationer.
Inrättandet av en TIB-funktion är redan genomfört. Övriga rekommendationer har
beaktats i det arbete som pågår för att leva upp till kommunens åliggande enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt den överenskommelse om
kommunernas krisberedskap för 2019-2022 som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) träffade i oktober
2018.
Överläggning
Frida Ryberg, säkerhetschef, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Martin Nigals (SD), Christina Eklund (M) och Sara Heelge
Vikmång (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Förstudier av kommunens beredskap för extraordinära
händelser samt höjd beredskap - svar på revisionsrapport från
Huddinge kommuns revisorer
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Som svar på kommunrevisionens rapport, förstudie av kommunens beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap, åberopas svaret i kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2019.

Sammanfattning

Syftet med förstudien har varit att kartlägga kommunens säkerhetsarbete och
krisberedskap för extraordinära händelser och därigenom identifiera ett par
områden att eventuellt genomföra fördjupningsgranskningar inom.
Med anledning av genomförd granskning rekommenderar revisorerna
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 kommande
mandatperiod
I krisledningsplanen redogöra för de förstärkningsåtgärder som planeras i
krisledningsplanen samt förbättringsbehoven i den övergripande risk- och
sårbarhetsanalysen
Inrätta en s.k. TIB-funktion (tjänsteman i beredskap)

Kommunstyrelses förvaltning instämmer i revisorernas rekommendationer.
Inrättandet av en TIB-funktion är redan genomfört. Övriga rekommendationer har
beaktats i det arbete som pågår för att leva upp till kommunens åliggande enligt
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt den
överenskommelse om kommunernas krisberedskap för 2019-2022 som
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) träffade i oktober 2018.

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB
att genomföra en förstudie av kommunens krisberedskap för extraordinära
händelser samt höjd beredskap. Syftet med förstudien har varit att kartlägga
kommunens säkerhetsarbete och krisberedskap för extraordinära händelser och
därigenom identifiera ett par områden att eventuellt genomföra
fördjupningsgranskningar inom. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Revisorerna ser positivt på att arbetet med kris- och beredskapsplanen har kommit
igång under 2018, men tolkar situationen som att det har haft otillräcklig kvalitet.
De avser att under 2019 antingen genomföra en fördjupad granskning inom detta
område eller följa upp det som framkommit som brister i denna granskning.
Med anledning av genomförd granskning rekommenderar revisorerna
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 kommande
mandatperiod
I krisledningsplanen redogöra för de förstärkningsåtgärder som planeras i
krisledningsplanen samt förbättringsbehoven i den övergripande risk- och
sårbarhetsanalysen
Inrätta en s.k. TIB-funktion (tjänsteman i beredskap)

Förvaltningens synpunkter

Revisionen lyfter att säkerhetsarbetet har kommit igång under 2018 men anser att
arbetet tidigare har haft en otillräcklig kvalitet. Då ingen samlad risk- och
sårbarhetsanalys (RSA) gjorts i kommunen sedan 2013 behövdes ett omtag göras
med utveckling av en metod som passar kommunen. Under 2017 påbörjades
arbetet med att utveckla detta arbete som sedan resulterade i att kommunstyrelsen
i oktober 2018 godkände RSA för 2017. Denna RSA var en försenad utifrån
kravet på att under den förra mandatperiodens första år (2015) analysera
kommunens risker och sårbarheter i enlighet med LEH. Kommunstyrelsens
förvaltning valde därför att koncentrera sig på de delar av RSA med åtgärder som
kommunen själv kan påverka då det även kommer att göras en RSA under 2019,
vilket ligger i linje med kraven på kommunen. Den RSA som godkändes av
kommunstyrelsen 2018 är gjord i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser
(MSBFS 2015:5) med några undantag till följd av ovan nämnda omständigheter.
Den RSA som nu påbörjats kommer att följa MSB:s föreskrifter samt den
överenskommelse om kommunernas krisberedskap för 2019-2022 som MSB och
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SKL har träffat (Diarienr MSB 2018-09779 och SKL 18/03101). Med en nyligen
genomförd RSA finns goda förutsättningar för att stärka arbetet då det nu finns en
bra kunskap i kommunens samtliga förvaltningar om vad arbetet innebär.
Utifrån lagkravet om att kommunen med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod ska fastställa en plan för hur
kommunen ska hantera extraordinära händelser så planerar förvaltningen för att
utifrån Program för trygghet och säkert 2018-2022 ta fram förslag till riktlinjer för
krisberedskap gällande 2020-2023. I dessa kommer anvisningar för organisation
och ansvarsfördelning att finnas vilket kommer vara en del i att säkerställa en
tydlig ansvarsfördelning inom krisledningsorganisationen. För att stärka detta
arbete genomförs nu en revidering av kommunens krishanteringsorganisation där
nya rollkort för de ingående funktionerna finns. Organisationen följer den
stabsmodell som föreskrivs av MSB och Samverkan i stockholmsregionen (SSR).
I riktlinjer för krisberedskap 2020-2023 kommer det att redogöras för hur
processen för omhändertagandet av de i RSA identifierade förbättringsbehoven
och förstärkningsåtgärderna kommer att se ut.
En utbildnings- och övningsplan kommer att tas fram för perioden 2019-2023 som
beskriver vilka övningar och utbildningar som ska genomföras under perioden.
Huddinge kommun har sedan den 31 december 2018 inrättat en funktion med en
Tjänsteperson i beredskap som är tillgänglig dygnet runt för att säkerställa
kommunens förmåga att påbörja ett krishanteringsarbete. Funktionen bemannas
av personal från kommunens samtliga förvaltningar.

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Toralf Nilsson
Kanslidirektör

Frida Ryberg
Säkerhetschef

Bilagor

Bilaga 1.
Bilaga 2.

Revisionsrapport: Förstudie av kommunens beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap (missiv från revisorerna)
Revisionsrapport: Förstudie av kommunens beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap (KPMG:s rapport)
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