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KPMG har av Piteå kommuns revisorers granskat kommunens säkerhetsarbete och beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap. 

Piteå kommun har en tydlig organisation för krisarbete både innan och under en extraordinär 
händelse. Kommunstyrelsen har även upprättat en ändamålsenlig plan för extraordinära händelser 
som beskriver hur kommunen organiseras i händelse av en kris. Vidare har kommunstyrelsen fattat 
beslut om en genomarbetad risk- och sårbarhetsanalys som baserats på arbete med 
kontinuitetsplanering. Vår bedömning är att kommunen kan utvidga och stärka sin 
förmågebeskrivning för att få en mer heltäckande bild av kapaciteten inom kommunens 
geografiska område. Säkerhetsarbetet — där krisberedskapsarbetet ingår — planeras och följs upp 
årligen, något som visar på en god styrning av krisberedskapsarbetet. Det har även upprättats en 
utbildnings- och övningsplan som sträcker sig över hela mandatperioden. Mot bakgrund av det 
som framkommit i granskningsarbetet är vår revisionella bedömning att kommunen bedriver ett 
ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och 
höjd beredskap. Det finns dock ett par områden som vi rekommenderar kommunstyrelsen att se 
över. Vi lämnar med anledning av genomförd granskning följande rekommendationer: 

• Säkerställa att kommunen upprättar så kallade robusta avtal i syfte att kunna upprätthålla 
grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. 

• Utreda behovet av förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 
• Utveckla arbetet med förmågebedömning under risk- och sårbarhetsanalysarbetet under 

2019. 
• Revidera krisinformationsplanen i syfte att göra den mer användbar vid en krissituation 

jämfört med den nuvarande versionen. 
• Säkerställa att informationsspridning av krisledningsplan samt risk- och sårbarhetsanalys 

genomförs för att leva upp till den utökade ansvarsprincipen. 
• Utreda behovet och den eventuella nyttan av att öva krisledningsnämnden oftare än en 

gång per mandatperiod. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från 
kommunstyrelsen önskas senast den 31 mars 2019. 

Monika Isaksson 
Revisor 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens säkerhets-
och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd 
beredskap. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
Det är därmed viktig förutsättning att kommuner organiserar och systematiserar sitt 
beredskaps- och säkerhetsarbete för att nå de krav som ställs i aktuella lagar. Utan en 
organisation kring dessa frågor ökar risken markant att den kommunala verksamheten, 
kommunens medarbetare och medborgare drabbas av olägenheter i samband med en 
extraordinär händelse. 

Piteå kommun har en tydlig organisation för krisarbete både innan och under en 
extraordinär händelse. Kommunen har exempelvis en säkerhetsgrupp där bland annat 
representanter från samtliga förvaltningar, förutom förvaltningen för kultur, park och 
fritid, deltar. Gruppen sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsen har även 
upprättat en ändamålsenlig plan för extraordinära händelser som beskriver hur 
kommunen organiseras i händelse av en kris. 

Vidare har kommunstyrelsen fattat beslut om en genomarbetad risk- och 
sårbarhetsanalys som baserats på arbete med kontinuitetsplanering. Vår bedömning är 
att kommunen kan utvidga och stärka sin förmågebeskrivning för att få en mer 
heltäckande bild av kapaciteten inom kommunens geografiska område. 
Säkerhetsarbetet — där krisberedskapsarbetet ingår — planeras och följs upp årligen, 
något som visar på en god styrning av krisberedskapsarbetet. 

Det har även upprättats en utbildnings- och övningsplan som sträcker sig över hela 
mandatperioden. De övningar som genomförts under senaste mandatperioden har 
riktats mot den centrala krisledningsstaben, stödfunktioner samt i ett av fallen 
krisledningsnämnden. Samtliga övningar har utvärderats. 

Mot bakgrund av det som framkommit i granskningsarbetet är vår revisionella 
bedömning att kommunen bedriver ett ändamålsenligt säkerhets- och 
krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap. 
Det finns dock ett par områden som vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över. 
Dessa är följande: 

— Säkerställa att kommunen upprättar så kallade robusta avtal i syfte att kunna 
upprätthålla grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. 

— Utreda behovet av förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 

— Utveckla arbetet med förmågebedömning under risk- och sårbarhetsanalysarbetet 
under 2019. 

— Revidera krisinformationsplanen i syfte att göra den mer användbar vid en 
krissituation jämfört med den nuvarande versionen. 

— Säkerställa att informationsspridning av krisledningsplan samt risk- och 
sårbarhetsanalys genomförs för att leva upp till den utökade ansvarsprincipen. 
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— Utreda behovet och den eventuella nyttan av att öva krisledningsnämnden oftare än 
en gång per mandatperiod. 
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2 Bakgrund 
Vi har av revisorerna i Piteå kommun fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
arbete gällande krisberedskap. Uppdraget ingår i revisionen för år 2018. 

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
Detta har aktualiserats under sommaren 2018 då många svenska kommuners 
krisberedskap har prövats med anledning av höga temperaturer. 

Att en kommun organiserar och systematiserar sitt beredskaps- och säkerhetsarbete är 
en förutsättning för att nå de krav som ställs i aktuella lagar. Utan en organisation kring 
dessa frågor ökar risken markant att den kommunala verksamheten, kommunens 
medarbetare och medborgare drabbas av olägenheter i samband med en extraordinär 
händelse. Kommunen kan dessutom mista det statsbidrag som betalas ut för arbetet. 

Granskningen har utgått från de krav som ställs i Lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I 
lagen ges kommun och landsting i uppdrag att inrätta en särskild krisorganisation och 
fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Vidare har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställt krav på beredskapsarbetet 
genom den överenskommelse som finns mellan MSB och SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting). 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt 
säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd 
beredskap. 

För att nå syftet har granskningsarbetet utgått från ett antal delfrågor Frågorna 
uttrycker övergripande det som bör vara uppfyllt för ett ändamålsenligt säkerhets- och 
krisberedskapsarbete. 

Nedanstående revisionsfrågor har besvarats: 

• Är krisledningsorganisationen ändamålsenlig? 

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i händelse av extraordinära 
händelser? 

• Vilken samverkan sker med olika aktörer internt och externt? 

• Har kommunen utformat sin risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSBs 
riktlinjer? 

• Finns en tillräcklig uppföljning av beredskapsarbetet? 

• Har kommunen haft tillräcklig övningsverksamhet och samträning och hur har 
detta följts upp? 

• Har kommunen en ändamålsenlig plan för kriskommunikation? 
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• Har kommunen använt de ekonomiska medel som tilldelats från MSB för 
relevanta insatser? 

2.2 Avgränsningar 
Granskningen avser kommunens övergripande krisberedskapsarbete under 2018. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om krisberedskapsarbetet uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 7 § 

— Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

— Säkerhetsskyddslag (1996:627) 

— Gällande föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalys 

— Reglemente för krisledningsnämnden 

— Kommunen krislednings- och informationsplan 

— Kommunens övningsplan 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Kommunstyrelsen och dess övergripande ansvar för kommunens 
beredskapsarbete samt dess ansvar som krisledningsnämnd. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Patrik Hellberg, revisor under ledning av Kristian Damlin, 
kommunal yrkesrevisor och kundansvarig. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Studier av relevanta dokument. 

• Intervjuer eller avstämningar med berörda tjänstemän och kommunstyrelsens 
ordförande. 

• Faktagranskning av kommunen säkerhets- och försäkringssamordnare. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Organisation och planeringen för extraordinär händelse 

3.1.1 Bedömningsgrunder — Nationella krav och rekommendationer 

Grunderna för den svenska krishanteringen utgörs av tre principer. Dessa är 
ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att 
den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer har samma ansvar vid en 
samhällsstörning. Ansvarsprincipen har på senare tid utökats, vilket innebär att den 
även inkluderar ansvar att stödja och samverka ingår i principen. Närhetsprincipen 
betyder att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast 
ansvariga och berörda. Likhetsprincipen gör gällande att aktörerna som hanterar 
samhällsstörningar inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen 
kräver. Det vill säga att verksamheten ska bedrivas så likt normala förhållanden som 
möjligt. Allt krishanteringsarbete ska utgå ifrån dessa principer. 

2006 utfärdades Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Lagen syftar till att minska 
sårbarheten i kommuners och landstings verksamhet samt att de ska ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fred. I enlighet med LEH ska det i kommunen 
finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 
(krisledningsnämnd). 

Kommunen ska även planera för att kunna tillgodose de särskilda behov av information 
och stöd till enskilda som uppstår i samband med en kris. För att klara 
verksamhetsansvaret måste kommunen bl.a. ha en organisation för krishantering, 
planer och förberedda lokaler. I ansvaret ingår också att kontinuerligt utbilda och öva 
krishanteringsorganisationen. 

Krisledningsplan 

2013 träffades en överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (SKL 12/6159, MSB 2012-5541). I 
överenskommelsen regleras kommunernas ersättning för de uppgifter som 
kommunerna har enligt LEH (2006:544). Vidare finns det även preciserat i 
överenskommelsen vilka förväntningar som staten har på hur uppgifterna ska 
genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för olika uppgifter i lagen. Enligt 
MSBs "Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas krisberedskap" ska 
kommunen för verksamheten för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de 
ska hantera extraordinära händelser. Denna plan ska sedan ingå i styrdokumentet för 
det kommunala arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla: 

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, 

en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden, 

en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 
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I. Hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse 
(krishanteringsorganisation), 
II. Hur kommunens krishanteringsorganisation leder, samordnar, 
samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär 
händelse, 
Ill. Vilka lokaler för ledning och samverkan som disponeras vid en 
extraordinär händelse. 

3.1.2 Iakttagelser —  nuläge 

På den politiska nivån har kommunstyrelsen ansvar för krisberedskapsarbetet. 
Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av beredskapsarbetet beskrivs i avsnitt 3.4 
av denna rapport. Avseende krisledningsarbetet har kommunen en krisledningsnämnd 
på den politiska nivån. Krisledningsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju 
ersättare och det är i praktiken kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd. I 
nämndens reglemente beskrivs dess uppgifter och befogenheter, som utgår från LEH, 
kommunens plan för hantering av extraordinära händelser samt reglementet. 
Krisledningsnämndens reglemente beslutades 2006 och i den hänvisas det således till 
Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Då 
den lagen upphävdes genom SFS 2006:544 finns det anledning att uppdatera 
nämndens reglemente. 

Piteå kommun har en samverkansgrupp, säkerhetsgruppen, för kommunens 
krisberedskapsarbete. De centrala delarna av gruppens uppdrag är att samordna 
kommunens säkerhetsarbete, kontrollera att riktlinjer och rutiner utarbetas samt att 
planera övningar och utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän. Samtliga 
förvaltningar förutom kultur, park och fritid har en representant i grupp. Därtill ingår 
säkerhetschef, säkerhetssamordnare, informationssäkerhetssamordnare, 
säkerhetsskyddschef, krisinformationsansvarig samt representant från Piteå 
Kommunföretag AB i gruppen. Gruppen sammanträder en gång i månaden och 
rapporterar, genom säkerhetschefen, direkt till kommunstyrelsen. 

I Piteå kommun finns det även en så kallad säkerhetsstab. I säkerhetsstaben ingår de 
tjänstemän som arbetar med övergripande säkerhetsfrågor i vardagen, det vill säga 
säkerhetschef, säkerhetsansvarig, säkerhetssamordnare/försäkringssamordnare, 
informationssäkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschef. Anledningen till att 
kommunen har valt att inrätta en säkerhetsstab utöver säkerhetsgruppen är att 
säkerhetsstaben ska kunna arbeta med känsligare frågor i staben. Säkerhetsstaben är 
således tänkt att kunna arbeta med frågor som belagts med sekretess, exempelvis 
frågor som berör civilt försvar. 

Kommunstyrelsen fattade i september 2016 beslut om att revidera den krisledningsplan 
(Plan för hantering av extraordinära händelser) som först beslutades 2012. I planen 
framgår det att krisledningsnämndens uppdrag är att leda, samordna och stödja den 
kommunala verksamheten vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden 
sammanträder således endast i den omfattning som krävs utifrån de händelser som 
inträffar i Piteå kommun. Kortfattat beskrivet är nämndens uppgift att fatta övergripande 
beslut i syfte att uppnå så god krishantering som möjligt. 

Ifall en extraordinär händelse inträffar, har kommunen riktlinjer för hur en 
krisledningsstab ska organiseras. Krisledningsstabens främsta uppgift är att 
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understödja krisledningsnämnden att utföra sitt uppdrag samt att verkställa de beslut 
som krisledningsnämnden fattat. Stabens bemanning består av en fast och en flexibel 
del. Den fasta delen består av stabschef, operativ chef, krisinformation, dokumentation 
och analys. Den flexibla delen består av analys, samordning externt och samordning 
internt. I bilaga till krisledningsplanen beskrivs de olika rollerna. Det finns ingen 
motsvarighet på förvaltningsnivå till den centrala krisledningsplanen. Vid intervjuer har 
det framkommit att det troligtvis är respektive förvaltnings ledningsgrupp som agerar 
krisledningsstab om händelsen endast påverkar en enskild förvaltning. Ett exempel på 
en sådan kris skulle kunna vara störning i elförsörjningen till ett, eller ett fåtal, särskilda 
boenden. 

Krisledningsplanen innehåller en tydlig lista över de lokaler som kan användas vid 
krisledning. I planen beskrivs även en överenskommelse som tecknades 2013 mellan 
samtliga kommuner och berörda myndigheter i Norrbottens län. Syftet är att skapa en 
gemensam lägesbild och samordna informationen runt de händelser som inträffar. 

I krisledningsplanen finns riktlinjer för kommunens krisinformationshantering. 
Kommunens har som mål att enkelt beskriva bakgrunden till krisen, utveckling och 
konsekvenser, varna personer som kan vara i fara samt informera om vilka åtgärder 
privatpersoner kan vidta för att skydda sig. Vidare ska informationen skapa 
förutsättningar för kommunens invånare att förstå kommunens åtgärder och ta dem på 
allvar. I riktlinjerna beskrivs även krisinformationsorganisationen uppgifter vid en 
extraordinär händelse. 

Krisledningsplanen innehåller även en utbildnings- och övningsplan. I planen återges 
syftet med att utbilda och öva organisationen, vilka som ska delta på utbildningarna 
och övningarna samt vilka övningar som planeras under den aktuella mandatperioden. 
Detta beskrivs utförligare i avsnitt 3.3 av denna rapport. 

Kommunen har organiserat en funktion som kallas Tjänsteman i beredskap (TiB). 
Dennes uppgift är att vara nåbar och vid behov aktivera krisledningsorganisationen 
utefter behov. 

På förvaltningsnivå har det genom intervjuer framkommit att forum där beredskaps-
frågor ska lyftas är ledningsgruppsmötena. Ingen av de personer som representerar 
sina förvaltningar i säkerhetsgruppen sitter med i förvaltningarnas ledningsgrupper. I 
denna granskning har det framkommit att nämnderna inte arbetar på ett helt enhetligt 
sätt med att fånga upp beredskapsfrågor i verksamheterna. Granskningen har visat att 
det finns viss osäkerhet hos de intervjuade på förvaltningarna avseende hur 
förvaltningarna arbetar för att fånga upp beredskapsfrågor ifrån hela verksamheten 
samt hur förvaltningarna arbetar för att säkerställa att de åtgärder som beslutas når 
hela vägen ut på enhetsnivå. 

3.1.3 Kommentarer och bedömningar 

Piteå kommun har en god organisation avseende krisberedskap och krisledning. 
Organisationen i de centrala delarna med säkerhetsgruppen och säkerhetsstaben 
möjliggör för kommunen att ändamålsenligt bedriva krisberedskapsarbete. I 
kommunens plan för hantering av extraordinära händelser har kommunen på ett fullgott 
vis redogjort för de delar som kommunen enligt MSBs riktlinjer ska redogöra. Piteå 
kommuns organisation vid en extraordinär händelse med krisledningsstab och dess 
rollbeskrivningar är även den ändamålsenlig. Det finns dock anledning för kommunen 
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att se över organisationen vid en extraordinär händelse på förvaltningsnivå. 
Organisationen på förvaltningarna vid en extraordinär händelse har inte dokumenterats 
lika tydligt som på central nivå i kommunen. Det finns därmed anledning för kommunen 
att undersöka behovet av krisledningsplaner på förvaltningsnivå. Detta med anledning 
av att verksamheterna ska vara insatta i beredskapen och skaffa sig kunskap om hur 
förvaltningarna kan bidra i krishanteringsarbetet i enlighet med den utökade 
ansvarsprincipen (se avsnitt 3.1.1). Att skapa krisledningsplaner på förvaltningsnivå har 
exempelvis föreslagits i Länsstyrelsen i Örebros riktlinjer för strategisk planering hos 
samtliga länets kommuner samt i Malmö stads Program för krisberedskap.1  

Kommunens krisinformationsplan har flera ändamålsenliga inslag. Dels är 
krisinformationsorganisationen samt dess ansvar tydligt beskriven. Därtill innehåller 
planen syfte och målsättning. För att ytterligare stärka krisinformationsarbetet bör 
kommunen konkret beskriva förslag på åtgärder som kan vidtas vid en extraordinär 
händelse i krisarbetet. Det är även viktigt att det framgår tydligt i planen att kommunen 
endast ska gå ut med bekräftad information. Kommunen kan sägas ha beskrivit vad 
som ska göras inom krisinformationsområdet, men inte beskrivit hur det ska 
genomföras. Det är således något som kommunstyrelsen rekommenderas att göra. 

3.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

3.2.1 Bedömningsgrunder — Nationella krav och rekommendationer 

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska sammanställa 
risk- och sårbarhetsanalyser  (RSA)  enligt 2 kap 1 § LEH.  RSA-arbetet ger viktig 
kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och hantera kriser enligt MSBs 
faktablad för risk- och sårbarhetsanalyser. Här står att  RSA  syftar till att 

• ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

• ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda, 

• ge underlag för samhällsplanering, samt 

• bidra till att ge en riskbild för hela samhället. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna ska tillgodose nyttan för den egna organisationen eller 
verksamheten, vilket uttrycks i de tre första punkterna. Punkt fyra handlar om att 
aktörerna rapporterar en redovisning av  RSA-arbetet som ett bidrag till en samlad 
nationell riskbild för samhället.  

RSA-arbetet består i att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika 
oönskade händelser, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera 
verksamhetens sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera diverse påfrestningar. 

1  Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap — Örebro läns gemensamma stöd 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc91c4f8/1526067951708/2017-
33%2Oredovisning-strategisk-handlingsplan-krisberedskap-orebro-lan.pdf  
2 Program för Malmö stads krisberedskap 2016-2019 
https://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d7Oeb0697/1491303900537/05.+Progrann+f%C3%B6r+M  
alm%C370136+stads+krisberedskap+2016- 
2019+samt+Central+krisledningsplan+PAC3%B6r+Malm%C3%B6+stad.pdf 
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Resultatet av  RSA  ska sedan redovisas enligt en särskild föreskrift. Analysen som görs 
bör enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) "Vägledning för risk-
och sårbarhetsanalyser" inkludera hot och risker som kan få allvarliga konsekvenser, 
exempelvis 

• naturolyckor, 

• andra olyckor, 

• teknisk infrastruktur och försörjningssystem, 

• antagonistiska hot och social oro, samt 

• sjukdomar. 

I analysen ska beaktan tas till den påverkan som hoten och riskerna kan ha på 

• människors liv och hälsa, 

• samhällets funktionalitet, 

• demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• miljön och ekonomiska värden samt 

• nationell suveränitet 

Riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser 

I sin vägledning för  RSA  har MSB angett vilka grundläggande delar som bör finnas 
med i en risk- och sårbarhetsanalys. De olika delarna återges nedan. 

Den första delen i  RSA  är riskidentifiering. Det handlar om att identifiera tänkbara 
scenarion genom att både se till tänkbara riskkällor och riskscenarion. Ett exempel på 
en riskkälla är en cistern med giftig gas där ett möjligt riskscenario är ett utsläpp av 
denna gas. Tillsammans med ovanstående bör även finnas beskrivet hur 
identifieringen togs fram. Enligt MSB bör arbetet med riskidentifiering samordnas 
utifrån flera lagstiftningar och övriga delar i det systematiska säkerhetsarbetet för att 
vara så effektivt som möjligt. För kommuner med ett geografiskt ansvarsområde är 
riskidentifieringsdelen extra viktig och kan med fördel samordnas med arbetet som 
ligger till grund för kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor  
(LSO).  

Nästa steg är riskanalys med syfte att besvara följande frågor: vad kan hända, varför 
kan det inträffa och hur ofta samt vilka blir konsekvenserna för samhället? De scenarier 
som identifierats tidigare bedöms nu utifrån hur troliga de faktiskt är och hur allvarliga 
eventuella konsekvenser är. Konsekvenserna är kopplade till de värderingar som 
analysen bygger på, exempelvis att värna befolkningens liv och hälsa. Detta innebär 
t.ex. att ett scenario som skadar befolkningens liv och hälsa kommer att anses som 
värre än ett som skadar egendom och miljö. Bedömningen av tänkbara scenarion och 
dess sannolikheter är viktiga underlag för riskbedömningen. 

Efter riskanalysen kommer riskutvärderingen som innebär att verksamheten ska 
bedöma om en viss risknivå är acceptabel eller inte. Fördelar och nackdelar med de 
föreslagna åtgärderna analyseras för att avgöra om åtgärderna bör genomföras. Enligt 
MSB bör utgångspunkten vara hur mycket den föreslagna åtgärden reducerar risken i 
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förhållande till de kostnader som åtgärden innebär (kostnadsnyttoperspektiv). Det är 
lämpligt i riskutvärderingen att utgå från riskanalysens tre frågor och se hur åtgärden 
påverkar svaren. 

Det sista steget i  RSA  består av sårbarhetsanalysen. En sårbarhetsanalys syftar till att 
detaljerat analysera hur allvarligt och omfattande en specifik händelse påverkar 
samhället eller den egna organisationen. Till skillnad från riskanalysen sker 
sårbarhetsanalysen med avseende på ett specifikt riskscenario som identifierats och 
sårbarheten granskas på ett mer detaljerat plan. Tyngdpunkten är att analysera 
konsekvenserna av en viss händelse och hur organisationen hanterar, motstår och 
återhämtar sig från denna. 

Enligt MSBs "Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser" bör viktiga 
samhällsfunktioner alltid ha en beredskap för och en förmåga att hantera allvarliga 
händelser. När något sådant inträffar måste olika funktioner på olika samhällsnivåer 
aktiveras för att undvika en kris och återställa funktionaliteten. På så sätt underlättas 
samhällets förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris. 

Vissa verksamheter är särskilt betydelsefulla för en befolkning, exempelvis individens 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt grundläggande värden. Enligt MSBs 
vägledning är dessa verksamheter därmed nödvändiga eller mycket väsentliga för 
samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser. 
Varje sådan samhällsviktig verksamhet bör därför vara så robust och upprätthålla en 
sådan kontinuitet att den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå (grundläggande 
säkerhetsnivå, GSN), oavsett händelser eller tillstånd i samhället. GSN i samhälls-
viktiga funktioner och verksamheter är den lägsta nivån på funktionalitet, förmåga eller 
säkerhet som bör råda, oavsett händelse eller påfrestning på samhället. Regeringen 
har framhållit betydelsen av arbetet med att ta fram, och om möjligt fastställa, 
grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. Dessa nivåer kan 
fastställas i form av exempelvis avtal, handlingsprogram, planer, standarder, 
överenskommelser eller lagstiftning. Vilka verksamheter som berörs särskilt vid en 
extraordinär händelse beror på den aktuella händelsen eller händelseutvecklingen. 
Inför och under en pandemi är exempelvis hälso- och sjukvården särskilt viktiga 
verksamheter, medan en IT-attack mot finansiella system innebär att andra viktiga 
funktioner och verksamheter kan drabbas av allvarliga störningar. De verksamheter 
som vid en viss extraordinär händelse inte utsätts för påfrestningar är trots det inte 
mindre samhällsviktiga. De kan i stället drabbas vid nästa händelse. Detta synsätt 
innebär att samhället planerar för och kan upprätthålla en bred beredskap och förmåga 
att motstå olika typer av extraordinära händelser som annars skulle kunna leda till en 
kris. Förutom samhällsviktig verksamhet kan det finnas viktiga materiella och 
personella förstärkningsresurser som inte är samhällsviktiga i sig, men som är viktiga 
för att kunna hantera en extraordinär händelse eller kris till exempel expertfunktioner, 
frivilligresurser, skyddsvallar m.m. 

3.2.2 Iakttagelser — nuläge 

Piteå kommuns senaste risk- och sårbarhetsanalys  (RSA)  beslutades av 
kommunstyrelsen 31 oktober 2015. Kommunens  RSA  sträcker sig över fyra år och är 
därmed giltig i ca ett år till vid tiden för denna granskning. 

Risk- och sårbarhetsanalysen är uppdelad i sju delar. Dessa delar redovisas nedan. 
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1. Beskrivning av Piteå kommun och dess geografiska område 

I avsnittet beskrivs Piteå kommun, dess geografiska område samt hur det svenska 
krishanteringssystemet är uppbyggt. Grunderna i det svenska krishanteringssystemet i 
form av det geografiska ansvarsområdet samt ansvars-, likhets- och närhetsprincipen 
beskrivs. Avsnittet innehåller även övergripande redogörelser över infrastruktur, klimat, 
farlig verksamhet och demografi. 

Därtill redogörs det för kommunernas ansvar i krishanteringssystemet där 
kommunfullmäktiges ansvar att fastställa mål och riktlinjer för kommunens arbete med 
krisberedskap särskilt lyfts fram. Vidare beskrivs även kommunens organisation samt 
helägda bolag. 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod 

Kommunens krisberedskapsarbete utgår från kontinuitetshantering. Kontinuitets-
hantering är en metod som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utarbetat 
för ledning av krisberedskapsarbete. Kontinuitetshantering syftar till att bidra till ett 
mindre sårbart samhälle och öka resiliensen3. 

I arbetet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes två halvdags-
workshops  hos samtliga verksamheter som identifierades som samhällsviktiga. I risk-
och sårbarhetsanalysen framförs att det var viktigt att deltagare från alla nivåer deltog. 
Kortfattat så var syftet vid dessa  workshops  att skapa en gemensam bild av vad som är 
kritiskt för verksamheten; identifiera kritiska aktiviteter, resurser och beroenden; 
analysera de kritiska resurserna och beroendena utifrån olika riskscenarier i syfte att 
bedöma om befintlig kapacitet är tillräcklig; samt ta fram kontinuitetslösningar för de 
kritiska delarna av verksamheterna. I samband med detta arbete identifierades ett antal 
sårbarheter bland verksamheterna. För samtliga dessa sårbarheter uppfördes 
kontinuitetsplaner. 

3. Identifierade samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område 
Kommunen har identifierat ett antal samhällsviktiga verksamheter inom kommunens 
geografiska område utifrån två kriterier som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
tagit fram. För att verksamheterna ska bedömas vara samhällsviktiga krävs dels att ett 
bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar 
i samhället. Det andra kriteriet är att verksamheten ska vara nödvändig eller mycket 
väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt. En lista över de identifierade samhällsviktiga 
verksamheterna återfinns i bilaga 1. 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamheter 
I denna del har kommunen beskrivit de beroenden som är kritiska för att upprätthålla 
kommunens samhällsviktiga verksamheter. Kommunens lista återges i bilaga 2. 

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

3 MSBs definition av ordet resiliens är: Ett systems långsiktiga förmåga att motstå, klara av och återhämta 
sig efter förändringar 
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5. Mycket hög 
sannolikhet 

4. Hög 
sannolikhet 
3. Medelhög 
sannolikhet 
2. Låg 
sannolikhet 
1. Mycket låg 
sannolikhet 

1. Mycket 2. Begränsade 3. Allvarliga 4. Mycket 5. Katastrofala 
begränsade 
konsekvenser 

konsekvenser konsekvenser allvarliga 
konsekvenser 

konsekvenser 

I detta avsnitt har kommunen analyserat 13 risker. Samtliga risker uppges innebära 
stora störningar i samhällsviktiga verksamheter och leda till en extraordinär händelse. 
Riskerna har kommunen tagit fram antingen genom kontinuitetshanteringen, 
kvalificerade gissningar eller länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys. 
Riskvärderingen är uppdelad i bedömningar av sannolikhet och konsekvens. Dessa 
delar sammanställs till en riskvärdering. Värderingen görs utifrån riskmatrisen i figur 1. 
Konsekvensbedömningen utgår från faktorer såsom befolkningens liv och hälsa, 
samhällets funktionalitet, grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, 
samt skador på egendom och miljö. 

Figur 1 

Samtliga tretton risker som kommunen analyserat har värderats utifrån inträffade 
faktiska händelser, statistik och antaganden. Den sammanställda riskvärderingen 
presenteras nedan i figur 2. 
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Nununer Händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärdering 

1. Värmeavbrott 4 5 

2. Omfattande elavbrott 3 5 

3. IT-avbrott 4 3 

4. Tele-, mobilavbrott 3 3 

5. Vattenavbrott 3 3 

6. Mottagande av utrymda 
från annan ort 

1 5 

7. Pandemi/ Epidemi 2 4 

8. Storskalig olycksplats 2 4 

9. Drivmedel brist 1 4 

10. Kärnkrafts olycka 1 5 

11. Klimatförändringar 4 3 

12. Kompetensförsörjning 4 2 

13. Brist på 
akutsjukvård/ambulans 

4 2 

Figur 2 

Vid intervju med säkerhetssamordnare framkom att arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen har utgått från övergripande risker och analyserat dessa utifrån det 
värsta tänkbara scenariot. Med en sådan analys förväntas verksamheterna ha 
beredskap även för riskkategorier där scenariot inte är det värsta tänkbara. 

Analyserna av de olika riskkategorierna är av varierande omfattning. För samtliga 
riskkategorier redogörs förklaringar till varför just det är en risk samt vad som kan 
beskrivas vara en lägesbild. Lägesbilderna för varje riskkategorier innehåller en 
beskrivning av de konsekvenser som en kris inom den specifika kategorin skulle 
innebära. För varje riskkategori, förutom kategorin Klimatförändringar, finns en 
beskrivning av kommunens beredskap. Skrivningarna som avser beredskapen 
beskriver även till viss del den förmåga som kommunen har att hantera tänkbara kriser 
och kan därmed ses som en form av förmågebedömning. Kopplat till 
beredskapsbeskrivningarna är det särskilt intressant att det inte finns någon sådan för 
klimatförändringar, en kategori som bedömts ha en hög riskvärdering. 
Kommunstyrelsen förväntas dock inom kort besluta en handlingsplan för 
klimatanpassning. I riskanalysen framkommer det även att kommunen saknar en plan 
för distribution av vatten vid en stor störning. Vid intervju med representant från 
fastighets- och serviceförvaltningen har det även framkommit att det saknas 
reservaggregat till storköken i kommunen. Det är något som säkerhetssamordnaren 
menade hade diskuterats vid säkerhetsgruppens möten, men att det ännu inte funnits 
möjlighet att vidta några åtgärder för att säkerställa tillgång av elförsörjning. 

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

Kommunstyrelsen har beskrivit identifierade sårbarheter och brister i krisberedskapen. 
Kommunen har identifierat två sårbarheter som bedöms vara gemensamma för 
samtliga riskkategorier. Beskrivningen av sårbarheterna och bristerna utgår från de 13 
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riskkategorier som presenterats ovan. Piteå kommun har till stor del beskrivit de 
identifierade sårbarheterna och bristerna utifrån det som framkommit i del fyra och fem 
av RSAn, något som är i enlighet med MSBs föreskrifter. I beskrivningen saknas det 
dock genomgående beskrivning av det som framkommit vid inträffade händelser, 
genomförda övningar samt övrigt analysarbete 

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

Enligt MSBs föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (2015:5) ska 
redovisningen av åtgärder som identifierats i samband med risk- och 
sårbarhetsanalysen framförallt rikta sig mot kommunens egna verksamheter. 
Myndigheten framhåller dock att redovisningen även bör, där det är möjligt och 
lämpligt, inkludera behov av åtgärder utanför kommunens egen verksamhet. 

Kommunen har redovisat både åtgärder som är planerade och åtgärder som 
genomförts innan risk- och sårbarhetsanalysen beslutades. Samtliga planerade och 
genomförda åtgärder var riktade mot kommunens egna verksamheter. Utöver detta har 
kommunen redogjort för ett antal utvecklingsområden. De identifierade 
utvecklingsområdena är: 

Robusta upphandlingar 

- Drivmedelsförsörjning till prioriterade användare 

Reservlokaler 

- Trygghetspunkter med reservkraft 

- Skyddsområde runt Pitholmsheden 

- Klimatanpassning 

3.2.3 Kommentarer och bedömningar 

Piteå kommuns risk- och sårbarhetsanalys är utformad på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån MSBs riktlinjer. Det är framför allt positivt att kommunen har arbetat med en 
omfattande kontinuitetshantering i syfte att uppnå en god resilliens. I relation till andra 
av oss granskade kommuner har Piteå kommit längre i detta arbete. 

För att ytterligare stärka arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen finns det utrymme 
för kommunen att utförligare beskriva de förmågor som finns inom kommunens 
geografiska område. Därtill finns det anledning för kommunen, i syfte att ytterligare 
stärka beredskapen, att undersöka vilka insatser utanför kommunens egna 
verksamheter som kan genomföras för att stärka den sammantagna krishanterings-
förmågan inom kommunens geografiska ansvarsområde. Detta kan exempelvis 
genomföras genom en kartläggning av de förmågor och resurser som finns internt i 
kommunen och i civilsamhället. Genom en bättre kartläggning av förmågor och 
resurser får kommunen en starkare och mer verklighetsförankrad grund att bygga sin 
krisberedskap på. 

Kommunen har på egen hand identifierat avsaknaden av robusta avtal som en 
sårbarhet. För att säkerställa grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig 
verksamhet finns det anledning för kommunen att aktivt arbeta för att upprätta robusta 
avtal. 
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3.3 Samverkan och övning 

3.3.1 Bedömningsgrunder 

Övningsverksamheten regleras av Lagen om extraordinära händelser (2006:544). Den 
gör gällande att kommuner och landsting ska ansvara för att anställd personal och 
förtroendevalda får den utbildning och övning som behövs för att hantera sina uppgifter 
vid extraordinära händelser. 

Vad gäller samverkan har MSB tagit fram gemensamma grunder för samverkan och 
ledning av krisberedskap. För att uppnå en god krishantering krävs att aktörer agerar 
effektivt inom sitt ansvarsområde samt uppnår en god samordning med andra aktörer 
som deltar i krishanteringsarbetet. För att uppnå en god samordning, både avseende 
beredskap och hantering av kriser, krävs att kommunen etablerar kontakter med andra 
aktörer och håller dessa vid liv. Genom kontakter med andra aktörer bör kommunen 
aktivt arbeta för att åstadkomma en gemensam inriktning, dela information och skapa 
gemensamma lägesbilder samt utbilda, öva och lära tillsammans. 

3.3.2 Iakttagelser 

Kommunen har beskrivit verksamhetens övningsplanering i Utbildnings- och 
övningsplan 2016-2019. I planen har kommunen formulerat fem mål som är inriktade 
mot planering, kunskap, geografiskt områdesansvar, förmågor samt samverkan. 

Enligt planen ska kommunen årligen utbilda krisledningsorganisation — det vill säga 
krisledningsnämnd, krisledningsstab samt krisledningsfunktioner — i stabsmetodik. Vid 
övningarna som genomfördes 2016, 2017 och 2018 deltog krisledningsstaben och 
stödfunktioner. I övningen som ska genomföras 2019 ska även krisledningsnämnden 
delta. Senaste gången som krisledningsnämnden övades var 2014. Den övning som 
genomfördes 2016 var en regional övning. I utbildnings- och övningsplanen framgår 
inte vilka aktörer utöver Piteå kommun som deltog. Övningarna som genomförts har 
utvärderats och dokumenterats. I utvärderingarna lyfter kommunen fram utvecklings-
områden för krisledningsarbetet som identifierats under övningarna. Vid intervju med 
kommunstyrelsens ordförande framkom det att det finns en trygghet vad gäller 
kommunens krisledningsförmåga. Enligt utbildnings- och övningsplanen övas 
krisledningsnämnden en gång per mandatperiod. 

Avseende samverkan rörande krisberedskaps- och krisledningsfrågor har Lokala rådet 
för krisberedskap och skydd mot olyckor upprättats. Det är kommunen som står för 
ordförandeskapet i rådet som träffas två gånger om året. I rådet ingår, förutom 
kommunen, följande aktörer: 

• Piteå älvdals sjukhus 
• Polisområde Piteå älvdal 
• Svenska Kyrkan 
• SCA  Packaging  
• Smurfit  Kappa 

Rådet har i uppgift att under en kris utgöra plattform för samverkan och samordning 
samt att sammanställa samlade lägesrapporter. Rådet ska även i beredskapsarbetet 
sprida kunskap om handlingsplaner och riskanalyser. Därtill ska rådet arbeta för att 
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skapa förutsättningar för samverkan i krisledningen och informationsprocessen. Piteå 
kommun håller Länsstyrelsen Norrbotten underrättad om rådets verksamhet. 

Den regionala samverkan avseende krisberedskapsfrågor sker till stor del i 
länsstyrelsens råd. Regionala rådet ska utveckla former för samordning och inriktning 
samt erfarenhetsåterföring. Det har genom intervjuer framgått att samverkan i rådet har 
utvecklats och att samtliga kommuner i länet är aktiva. 

3.3.3 Kommentarer och bedömningar 

Kommunen har bedrivit en ändamålsenliga övningsverksamhet. Detta genom att ha 
upprättat en utbildnings- och övningsplan; genomfört övningar med krisledningsstaben, 
stödfunktionerna och krisledningsnämnden; samt följt upp övningarna och identifierat 
förbättringsområden. Krisledningsnämnden övade en gång under den förra 
mandatperioden. Det finns anledning för kommunstyrelsen att se över hur ofta 
nämnden ska övas. Sedan den senaste övningen har en ny ordförande tillträtt i 
krisledningsnämnden och har således inte haft möjlighet att öva i sin roll som 
ordförande. 

Avseende samverkan är vår bedömning är att kommunen på ett ändamålsenligt sätt 
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. 

3.4 Intern styrning, uppföljning och rapportering 

3.4.1 Bedömningsgrunder 

Nedan presenteras de nationella kraven på kommunernas regelbundna uppföljning och 
rapportering. 

Enligt lagen om extraordinära händelser ska kommunen 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.' 

Kommunen redovisar senast den 15 februari varje år en årsuppföljning av kommunens 
krisberedskap. Kommunens uppföljning av krisberedskapen bygger således på en 
självskattning som baseras på de åtgärder som genomförts. Redovisningen sker via ett 
särskilt rapporteringsverktyg som även används vid redovisningen av RSA.5  

Enligt MSBs dokument "Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap" bör ett systematiskt arbete med krisberedskap ta sin utgångspunkt i 
kommunernas ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. Det systematiska 
arbetet med krisberedskap kan delas in i följande moment: 

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2015:5, s3 
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap "Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap" 20150304, diarienr: 2015-1370, s 9 
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1. identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder 
2. planera och fatta beslut om åtgärder 
3. genomföra åtgärder samt 
4. följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor 

3.4.2 Iakttagelser 

Piteå kommuns arbete kopplat till Lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap följdes upp 
av länsstyrelsen i början av 2018. Sådana uppföljningar genomförs årligen. 

Uppföljning från 2018 gör gällande att Piteå kommuns krisberedskapsarbete lever upp 
till länsstyrelsens krav. Den ekonomiska redovisningen av hur den statliga ersättningen 
använts visar att kommunen valt att spara 150 000 kr av civilförsvarsbidraget. Syftet 
med sparandet är att i framtiden ha möjlighet att investera i nya säkerhetsskåp, 
signalskydd och utbildning. 

Kommunens säkerhetsgrupp har enligt risk- och sårbarhetsanalysen i uppdrag att 
internt följa upp mål och budget för säkerhetsarbetet samt effekterna av de åtgärder 
som vidtagits i syfte att stärka krisberedskapen. Det beskrivs dock inte hur ofta dessa 
uppföljningar ska genomföras. 

Vid kommunstyrelsens möte i maj 2018 beslutades årsrapport för säkerhetsarbetet 
2017 samt årsplaneringen för säkerhetsarbetet under 2018. Rapporten grundar sig på 
den planering som kommunstyrelsen beslutade föregående år. Uppföljningen visar att 
informationsspridning av plan för hantering av extraordinära händelser samt risk- och 
sårbarhetsanalysen inte genomförts enligt planering. Anledningen till detta beskrivs 
vara personalbrist på kommunikationsavdelningen. Det är av samma anledning som 
kommunen inte lyckades implementera ett massalarmeringssystem, då det finns behov 
av att beskriva riktlinjer för system samt informera kommunens verksamheter om det. 

3.4.3 Kommentarer och bedömningar 

Kommunen redovisade i början av 2018 sitt säkerhetsarbete för länsstyrelsen. 
Redovisningen visade att Piteå kommuns krisberedskapsarbete i all väsentlighet lever 
upp till de krav som länsstyrelsen ställer. Således har kommunstyrelsen redovisat sitt 
krisberedskapsarbete på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunstyrelsen har beslutat om en årsplanering av säkerhetsarbetet. De planerade 
insatserna och åtgärderna har sedan följts upp i en årsrapport. Detta visar på en god 
styrning och uppföljning av krisberedskapsarbetet och leder till ett ökat fokus på de 
åtgärder som inte genomförts enligt planeringen. Årsrapporten som beslutades 2018 
visar dock att informationsspridning av krisledningsplanen samt risk- och 
sårbarhetsanalysen inte genomförts som planerat. Detta är en brist, framför allt med 
anledning av att den svenska krishanteringsmodellen bland annat bygger på 
ansvarsprincipen (se avsnitt 3.1.1). Då de verksamheter som har ansvar i normala 
situationer även ska ha det vid störningar i samhället, är det av yttersta vikt att 
verksamheterna är insatta i dess roll vid en extraordinär händelse. Därmed 
rekommenderas kommunen att intensifiera informationsspridningen av krislednings-
arbetet bland kommunens verksamheter. 
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4 Slutsats och rekommendationer 

Revisionsfrågor Svar 

Är krisledningsorganisationen 
ändamålsenlig? 

Ja. Kommunen har organiserat de 
centrala delarna i krisledningsarbetet på 
ett ändamålsenligt sätt. Det finns dock 
anledning för kommunstyrelsen att 
undersöka behovet och nyttan av 
förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 

Finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i händelse av 
extraordinära händelser? 

Ja. Kommunen har tydligt beskrivit roll-
och ansvarsfördelning i "Plan för 
extraordinära händelser". 

Vilken samverkan sker med olika aktörer 
internt och externt? 

Kommunen bedriver intern samverkan i 
säkerhetsgruppen där tjänstemän med 
säkerhetsansvar ingår samt 
representanter för samtliga förvaltningar. 
Kommunen är sammankallande för 
Lokala rådet för krisberedskap och skydd 
mot olyckor där samverkan sker med 
externa aktörer i kommunen. Därtill ingår 
kommunen i Länsstyrelsen Norrbottens 
samverkansråd tillsammans med länets 
övriga kommuner och regionen. 

Har kommunen utformat sin risk- och 
sårbarhetsanalys i enlighet med MSBs 
riktlinjer? 

Ja. Kommunen har i huvudsak utformat 
sin risk- och sårbarhetsanalys enligt 
MSBs riktlinjer. I syfte att ytterligare 
stärka arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen bör kommunen 
utförligare kartlägga sina och 
civilsamhällets förmågor. 

Finns en tillräcklig uppföljning av 
beredskapsarbetet? 

Ja. Kommunens beredskapsarbete följs 
kontinuerligt upp av länsstyrelsen samt 
årligen av kommunstyrelsen. 

Har kommunen haft tillräcklig 
övningsverksamhet och samträning och 
hur har detta följts upp? 

Ja. Det finns dock anledning för 
kommunen att utreda behov och 
eventuell nytta av att öva 
krisledningsnämnden oftare än en gång 
per mandatperiod. 

Har kommunen en ändamålsenlig plan 
för kriskommunikation? 

Delvis. De delar som kris- 
kommunikationsplanen beskriver är bra. 
Det finns dock anledning för kommunen 
att se över planen (se avsnitt 3.1.3). 
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A Bilagor 

4.1 Bilaga 1: Identifierade samhällsviktiga verksamheter inom 
kommunens geografiska område 
Samhällssektorer Samhällsfunktion 
Energiförsörjning Produktion och distribution av el, fjärrvärme, 

fossila bränslen och drivmedel 
Information och kommunikation Teletjänster,  Internet,  radio- och TV-utsändningar, 

distribution av post, produktion och distribution 
av dagstidningar samt radio och TV. 

Finansiella tjänster 
, 

Betalningsförmedling, tillgång till kontanter, 
privata försäkringstjänster och 
värdepappershandel. 

Socialförsäkringar Utbetalningar från sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen samt det allmänna 
pensionssystemet. 

Hälso- och sjukdom samt omsorg Akutsjukhus, primärvård, psykiatri, 
läkemedelsförsörjning, smittskydd, samt omsorg 
om barn, funktionshindrade och äldre. 

Skydd och säkerhet Räddningstjänst, polis, domstolar, kriminalvård 
och SOS Alarm, militär, kustbevakningen samt 
tull-, gräns- och immigrationskontroll. 

Transporter Väg-, järnväg-, sjö- och flygtransport samt 
förvaltning av transportinfrastruktur. 

Kommunalteknisk försörjning Dricksvattenförsörjning, hantering av avlopp, 
renhållning, samlingsplatser, sophantering samt 
väghållning. 

Livsmedel Jordbruk samt tillverkning, distribution och 
kontroll av livsmedel. 

Handel och industri Detaljhandel, IT-drift och IT-service, bygg och 
entreprenadverksamhet, bevaknings och 
säkerhetsverksamhet samt tillverkningsindustri. 

Offentlig förvaltning 
- ledningsfunktioner 
- stödfunktioner 
- tjänsteproduktion 

Nationell ledning, regional ledning och lokal 
ledning, diplomatisk och konsulärverksamhet, 
tillsyns- och tillståndsverksamhet, expert- och 
analysverksamhet, indikerings- och 
laboratorieverksamhet, uppbörd och 
tillhandahållande av befolkningsdata, 
metrologiska tjänster, utbildningstjänster samt 
begravningsverksamhet. 
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4.2 Bilaga 2: Identifierade kritiska beroenden för kommunens 
samhällsviktiga verksamheter 

Verksamheter som står i kursiv stil ägs och drivs av annan part än kommun. I vissa fall 
äger kommunen en del av det. 

• Social; kommunal verksamhet för vårdtagare/försörjningsstöd 

• Personal; All personal som avlönas, köpt tjänst eller hyrs av kommun 

• El; hela kedjan - från produktion till distribution till kund. 

• Elektronisk kommunikation; Telefoni- och IT leverantörer; tekniska larm, 
trygghetslarm, IT-system, radio, tv 

• Sjukvård; akutsjukvård och intensivvård 

• Polis; utryckande och förundersökning 

• Räddningstjänst; operativ verksamhet 

• Transporter; En varas färdfrån beställning till beställare. 

• Drivmedel; alla typer 

• Vägar; som transporter (varor/tjänster), blåljus och andra viktiga 
organisationer som använder sig av vägar samt de verksamheter som ser till att 
dessa är användbara. 

• Vatten/avlopp; hela kedjan - från produktion till distribution till kund samt åter 
till reningsverk för rening. 

• Fastigheter; byggnader som ägs eller hyrs av en samhällsviktig verksamhet 

• Värme; hela kedjan - från produktion till distribution till kund. 

• Livsmedel; hela kedjan -från produktion till distribution till kund. 

• Varor/tjänster/ kapital; bidragsutbetalningar, Banktransaktioner, apotek, 

Beroenden kan se ut på olika sätt det kan vara allt från ett: 
• Kritiskt beroende: uppstår direkt 

• Stort beroende uppstår efter ett par timmar 

• Litet beroende uppstår efter ett dygn 

• Inget beroende 
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KPMG AB 

p 
Patrik Hellberg 

Har kommunen använt de ekonomiska 
medel som tilldelats från MSB för 
relevanta insatser? 

Ja. Kommunen har i stort sett använt allt 
bidrag, endast 150 000 kr har sparats. 
Kommunen har upprättat en plan för hur 
de sparade pengarna ska användas 
framöver. 

  

Mot bakgrund av innehållet i tabellen ovan är vår revisionella bedömning att 
kommunen bedriver ett ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för 
hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap. Det finns dock ett par 
områden som vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över. Dessa är följande: 

Säkerställa att kommunen upprättar så kallade robusta avtal i syfte att kunna 
upprätthålla grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. 

Utreda behovet av förvaltningsspecifika krisledningsplaner. 

— Utveckla arbetet med förmågebedömning under risk- och sårbarhetsanalysarbetet 
under 2019. 

— Revidera krisinformationsplanen i syfte att göra den mer användbar vid en 
krissituation jämfört med den nuvarande versionen. 

— Säkerställa att informationsspridning av krisledningsplan samt risk- och 
sårbarhetsanalys genomförs för att leva upp till den utökade ansvarsprincipen. 

— Utreda behovet och den eventuella nyttan av att öva krisledningsnämnden oftare än 
en gång per mandatperiod. 

Revisor 

Kristian Damlin 

Kundansvarig 
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