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Revisionsrapport: Granskning av krisberedskap 
PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
krisberedskap. Den övergripande revisionsfrågan har varit: Har kommunstyrelsen säkerställt att 
det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis har säkerställt en 
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Detta då vissa 
delar - exempelvis risk- och sårbarhetsanalysen och samverkansarbetet - inom granskningen 
uppfyller målen på ett ändamålsenligt sätt medan det i andra delar - organisationen samt det 
systematiska arbetet - identifieras förbättringspotential och åtgärder som bör vidtas för att fullt 
uppnå de mål som ställs. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till 
kommunstyrelsen för svar och till fullmäktige för kännedom. I rapporten återfinns ett antal 
rekommendationer som revisorerna anser bör beaktas i det fortsatta arbetet. 

Rapporten har behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2018-12-12. Revisorerna önskar 
svar från kommunstyrelsen senast 6 mars 2019. 
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Sammanfattning och bedömning 

PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
krisberedskap. Den övergripande revisionsfrågan är: 

• Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet 

med lagstiftning och myndigheters riktlinjer? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis har säkerställt en 
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Detta då vissa 
delar - exempelvis risk- och sårbarhetsanalysen och samverkansarbetet - inom granskningen 
uppfyller målen på ett ändamålsenligt sätt medan det i andra delar - organisationen samt det 
systematiska arbetet - identifieras förbättringspotential och åtgärder som bör vidtas för att fullt 
uppnå de mål som ställs. 

För sammanställd bedömning av respektive kontrollmål se avsnitt 3. 

Rekommendationer: 
Utifrån våra iakttagelser bör nämnas att vissa åtgärder redan diskuterats alternativt planerats in 
avseende de utvecklingsområden som uppmärksammats i granskningen. Kopplat till 
ovanstående rekommenderar vi Gnesta kommunstyrelse att beakta följande i kommande 
krisberedskapsarbete: 

• Säkerställ att funktionen Tjänsteman i Beredskap är förankrad i organisationen. Detta 
för att undvika att alternativa kontaktvägar väljs. När andra kontaktvägar används för 
ärenden som bör gå via Tjänsteman i Beredskap skapar det en belastning på enskilda 
individer, samt kan försvåra det vidare krisberedskapsarbetet. Det kan medföra 
konsekvenser som sen uppstart av krisorganisationen och en försening av hanteringen 
av händelsen. 

• Säkerställ att kompetens inom krisberedskapsområdet utvecklas internt inom 
kommunen och att kontinuerlig kunskaps- och erfarenhetsåterföring sker. Idag har 
extern kompetens ett stort ansvar för arbetet med krisberedskap, vilket medför en 
sårbarhet vilket gör behovet av intern kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring 
viktigt. 

• Säkerställ att riskerna med nyckelfunktioner- och kompetenser som bor utanför 
kommunen och de sårbarheter detta medför mitigeras, genom att exempelvis överväga 
beredskapskrav som involverar möjlighet att arbeta på distans. Detta för att skapa en 
robust och motståndskraftig organisation med kapacitet att motstå yttre påverkan 
(exempelvis reducerad kollektivtrafik). 
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• Kommunen bör säkerställa att samtliga relevanta verksamheter och aktörer inom 
kommunen engageras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen, för att säkerställa en 
bred och djupgående analys över risker och sårbarheter som är förankrad i 
verksamheten. 

• För att säkerställa att de behov av åtgärder som identifieras i en risk- och 
sårbarhetsanalys tas om hand bör kommunen identifiera tydliga ägare till dessa. 
Kommunen bör även överväga att instifta en process för uppföljning av åtgärder, för att 
säkerställa att risker och sårbarheter mitigeras i den mån det är möjligt. 

• En rutin för översyn av dokumentation som rör krisberedskap bör inrättas, där planer 
och andra relevanta dokument ses över och revideras om behov finns. Detta kan göras på 
årlig basis eller då incidenter och/eller övning har skett. Genom detta säkerställs 
aktualiteten hos dokumentationen och deras gångbarhet vid en krissituation förbättras. 

• För att säkerställa att de iakttagelser som görs och de erfarenheter som skapas 
tillgodogörs inom det vidare arbetet bör kommunen inkludera formella krav på 
erfarenhetsåterföring efter inträffade incidenter även om dessa inte har genererat en 
formell aktivering av krisledningsstaben. 

• Utbildnings- och övningsplaner bör följas till större utsträckning för att säkerställa en 
systematik i arbetet och öka möjligheterna att förbättra det vidare arbetet. Kommunen 
bör även överväga att i större utsträckning involvera samtliga aktörer på politisk- och 
tjänstemannanivå vid övnings- och utbildningstillfällen för att öka samverkan mellan 
aktörer samt uppnå en trygg och samspelt organisation. 

• Kommunen bör överväga att formalisera eventuella överenskommelser som görs inom 
ramen för samverkansarbetet, för att på så vis säkerställa att dessa kan användas och 
underlätta hanteringen av en skarp situation. 
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1 . Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunerna är på att 
hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser. 

En viktig grund för kommunernas krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 

Lagen syftar till att kommuner skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga 
att hantera krissituationer i fred. Kommuner skall därigenom också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses en sådan 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. 

Enligt lagen skall kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom 
kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Vidare skall det även finnas en 
krisledningsnämnd i varje kommun för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. 

Kommunen ansvarar bland annat för den kommunala räddningstjänsten, stöd, service och 
information till invånarna. 

Revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk funnit det angeläget att granska 
kommunens beredskap inför och vid kris, katastrof eller extraordinära händelser. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan: 

Har kommunstyrelsen säkerställt att detfinns en tillräcklig krisberedskap i 
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer? 
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1.3. Kontrollmål 

Svaren på följande kontrollmål ligger till grund för besvarandet av revisionsfrågan: 

• Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisledning och krisberedskap? 

• Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB: s riktlinjer? 

• Har kommunen ändamålsenlig dokumentation och arbetar de systematiskt med 
krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser? 

• Arbetar kommunen ändamålsenligt med samverkan utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv? 

1.4. Revisionskriterier 

• Lag (2006:544) samt förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, FEH). 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk-
och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). 

• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (MSB 2012-5541) 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunens övergripande krisberedskap under kommunstyrelsens 
ansvar. I övrigt se ovan nämnda kontrollmål. 

1.6. Metod 

Vi har inom ramen för granskningen granskat styrande dokumentation samt genomfört 
intervjuer med berörda tjänstemän och politiker. 

Intervjuer har genomförts med: 

• Kommunchef, Gnesta kommun 
• Säkerhetssamordnare och lokalplanerare, Gnesta kommun 
• Säkerhetssamordnare, Sörmlandskustens räddningstjänst 
• Kommunstyrelsens ordförande, Gnesta kommun 
• Kommunikationschef, Gnesta kommun 

En lista på den dokumentation som granskningen tagit del av återfinns i bilaga 1. Rapporten 
har faktagranskats av de intervjuade. 
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2. Iakttagelser 

2.1 Organisation för krisledning och krisberedskap 

Kontrollmål: Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisledning/ -beredskap? 

2.1.1. Politisk organisation 

I kommuner och landsting ska det enligt LEI-11 finnas en krisledningsnämnd (KLN) för att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. KLN:s verksamhet regleras enligt 
LEH. Krisledningsnärrmdens ansvarsområde och befogenheter för Gnesta kommun finns 
beskrivna i dokumentet Reglemente för krisledningsnämnd (KS.2017.178) som fastställdes 
19/6/18 av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden är tills vidare. 

Det är krisledningsnämndens ordförande (tillika kommunstyrelsens ordförande) som fattar 
beslut om att nämnden behöver träda i kraft. Ordförande har, vid de tillfällen då brådskande 
ärenden kräver beslut utan nämndens avgörande, mandat att fatta dessa. Om ett sådant beslut 
tas ska detta snarast anmälas till nämnden. 

Nämnden består utöver KSO av förste vice och andre vice ordförande. Ersättare agerar vuxen-
och omsorgsnämndens ordförande, barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande som. Det är kommunfullmäktige som utser nämnden. 

Kontakten mellan tjänstemannaorganisationen och politiken uppges fungera väl. Det finns 
upparbetade kommunikationsvägar och berörda kommunalråd informeras när skeenden av 
'krisartad karaktär' inträffar. Vid intervjuer uppges det att KLN besitter en god lokal kännedom 
och att det anses önskvärt att detta ska speglas i tjänstemannaorganisationen, vilket det i 
dagsläget enligt vissa delar i organisationen inte uppges finnas. Andra delar anser däremot att 
funktionen säkerhetssamordnare i kommunen, som instiftades 2016, till viss del åtgärdar denna 
problematik. 

2.1.2. Tjänstemannaorganisation 

Gnesta kommun har valt att lägga det övergripande ansvaret för kommunens säkerhets- och 
beredskapsarbete på Sörmlandskustens räddningstjänst (som även svarar för räddningstjänsten 
i Gnesta). Enligt intervjusvar grundar sig detta beslutet på att Gnesta är en liten kommun med 
få resurser för att driva arbetet i egen regi och att det då ansågs lämpligt att köpa tjänsten från 
en organisation som har kris och risk som sitt huvudsakliga område. Det praktiska upplägget 
innebär att kommunen internt har instiftat en tjänst - säkerhetssamordnare - som på 50% 
arbetar med frågorna, vilket innefattar att vara kontaktyta mot räddningstjänstens 
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säkerhetssamordnare. Den interna säkerhetssamordnaren har även ansvar för frågor som rör 
budget och planer för framtida arbete samt för sammanställande av en årsplan (vilket sker i 
samråd med den externa säkerhetssamordnaren). Det är fortfarande kommunchefen som är 
ytterst ansvarig för krisledningsorganisationen, men det operativa arbetet sköts av den interna 
och den externa säkerhetssamordnaren. Kommunchefens ansvar innefattar att säkerställa att 
styrdokument är tillämpliga för användning samt att det finns en operativ bemanning 
tillgänglig. 

I intervjuer uppges upplägget fungera väl, även om det anses vara en tänkbar risk att kunskap 
och kompetens som rör krisberedskap inte finns inom kommunen då detta framförallt 
innefattas av den externa tjänst som köps in. Fördelar med upplägget som har identifierats i 
kommunen uppges vara ett ökat samband med närliggande kommuner (Gnesta, Trosa, 
Oxelösund och Nyköping) då den externa samordnaren via sin roll har nära kontakt även med 
dessa, vilket resulterar i exempelvis samordning av kompetenshöj ande insatser. 

Krisledningsorganisation 
På central nivå finns en krisledningsstab som består av följande funktioner 

- Stabschef 
Analys/ledningsstöd 
Kommunikation/information 

- Tekniskt ledningsstöd 
- Dokumentation/service 

Det uppges i intervjuer att kommunchefen tidigare agerade stabschef då den centrala 
krisledningen var igång, utifrån erfarenheter som erhölls vid en övning som genomfördes i 
början av mandatperioden blev det tydligt att upplägget inte var funktionellt. I dagsläget agerar 

kommunchefen således inte operativt vid en kris, utan fungerar istället som en länk mellan 
staben och krisledningsnämnden. Sörmlandskustens räddningstjänst har som nämnt det 
övergripande ansvaret för det löpande arbetet med krisberedskap men det är intern personal 
från kommunen som ingår i krisledningsstab vid skarpt läge. Det finns även utsedda ersättare 
för bemanning av krisledningsstaben då behov av detta finns. 

Det är Gnesta kommuns Tjänsteman i Beredskap (TiB) som ska fungera som första kontakt vid 
en krishändelse, och denne ansvarar för att kommunens krisledningsorganisation såväl på 

central som lokal nivå (förvaltningsnivå) kan nås dygnet runt. Om TiB får ett samtal kontaktar 

denne kommunchefen, vilken i samråd med TiB fattar beslut om aktivering av den centrala 
krisledningen. Inlarmning av krisledning (både på central nivå och förvaltningsnivå) sker sedan 

av TiB och/eller kommunchef enligt särskilda larmlistor som finns i en "krismapp" alla chefer 

ska ha tillgång till. Vid aktivering av krisledning bestämmer TiB och/eller kommunchef även tid 

och plats för samling 
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Varje verksamhet och enhet ska - i enlighet med ansvars- närhetsprincipen - ha en egen 

krisledningsorganisation och en beredskap för krishantering. Detta arbete (vilket inkluderar 

planer) ska följa den struktur och metodik som den centrala krisledningen appliceras. I Plan för 

central krisledning beskrivs att TiB:en ska meddelas när en händelse som kan få konsekvenser 

inträffar samt när en förvaltning aktiverar krisledningen, för att samråda om och i så fall i vilket 

avseende förvaltningen kan behöva stöd från den centrala krisledningen. TiB ska sedan kontakta 

kommunchef. Vid intervjuer och som framgår i krisledningsplanerna uppges det att om en 

krisledning aktiveras på lokal nivå hanteras det av berörd förvaltning/verksamhet och att 

kommunchefen hålls direkt informerad om skeenden. 

Krisstödsfunktionen POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) finns i Gnesta kommun. 

Denna kan aktiveras vid kriser som bedöms vara traumatiska för människor inom kommunen. 

Målet med POSOM är att lindra "omedelbar social och psykisk nöd samt förebygga ohälsa på 

sikt". Det är kommunchef och/eller TiB som tar beslut om att sammankalla POSOM. 

Vid intervjuer uppges det att krisledningsnämnden inte varit aktiverad under den gångna 

mandatperioden, men att den centrala krisledningen till viss del varit aktiverad det vill säga 

delar av staben har varit aktiv vid händelser som har krävt krishantering (exempelvis vid ett 

större elavbrott då kommunikationschefen, IT-chef och samhällsbyggnadschefen var 

involverade) men det har inte varit till följd av ett formellt aktiveringsbeslut. 

Det lyfts vid intervjuer att en sårbarhet som har identifierats är att en stor del av 

tjänstemannaorganisationen inte bor i kommunen, vilket uppges ha resulterat i att en 

krissituation i princip fick hanteras av krisledningsnämnden då de var de enda med rätt 

lokalkännedom. 

Kriskommunikation 
Inom Gnesta kommun är det kommunikationschefen som innehar ansvaret för 

kriskommunikationen. Det finns en kommunikationsfunktion i den centrala krisledningsstaben 

där kommunikationschefen ingår. Det finns även ett kommunikationsråd, där kommunikatörer 

och andra funktioner som bedöms besitta önskvärd kompetens ingår. Detta råd kan användas 

som ett stöd och för att säkerställa tillgänglighet vid kriser. 

Den centrala kommunikationsfunktionen blir enligt intervjusvar i princip alltid involverade när 

något krisartat sker (både om det sker centralt eller på förvaltning). Det är oftast 

kommunikationschefen som blir kontaktad direkt, men kontakt kan även ske via 

kommunchefen. Det finns inga formella beredskapskrav på funktionen, däremot finns det en 

förväntan på tillgänglighet även utanför ordinarie arbetstid. 

Det lyfts att kommunikationsfunktionen är en central del av krisberedskapsarbetet och att 

denna funktion oftare än andra får hantera "mindre" kriser som inte kräver övrig inblandning 

(exempelvis drev i sociala medier). Vid intervjuer uppges det att krisledningsarbetet fungerat väl 
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de gånger skeenden har krävt agerande, även om det inte har varit någon formell aktivering som 
skett. 

2.1.3. Beredskap 

Gnesta kommun har en Tjänsteman i Beredskap (TiB). En TiB är en person i beredskap som ska 
ta emot larm om allvarlig händelse och därför ständigt vara anträffbar dygnets alla timmar. 
Denna tjänst tillhandahålls av Sörmlandskustens räddningstjänst inom ramen för det avtal 
kommunen har. TiB ska fungera som första kontakt in och kontakt med TiB sker antingen via 
SOS Alarm eller direkt till TiB. Numret till TiB:en finns tillgängligt i Åtgärdsplan för central 
krisledning - Gnesta kommun, checklista och manar. 

TiB:ens huvuduppgift är att säkerställa tillgänglighet och hanteringsförmåga hos 
kommunledningen vid kriser, och i ansvarsområdet ingår att: 

Stödja linjeorganisationen med helhetssyn och analysen 
Kommunicera händelsen med berörda 
Hålla sig underrättad om händelseutvecklingen 
Ta initiativ för att säkerställa att rimliga åtgärder tas (vid behov) 
Agera ingång åt externa aktörer gällande alla frågor med bäring på krishantering 

TiB kan även ingå som ledningsstöd i den centrala krisledningsstaben. 

De intervjuade uppger att det är en trygghet att ha en tjänsteman i beredskap och att det är en 
uppskattad funktion. Dock lyfts det att TiB:en inte är förankrad i alla relevanta delar av 
verksamheten, utan att det i nuläget oftast är kommunchefen som blir kontaktad vid händelser. 

I dagsläget är TiB även Räddningstjänstchef i Beredskap (RCB), vilket innebär att personen som 
innehar rollen även agerar på larm som kommer till räddningstjänsten. Vid behov kan 
Sörmlandskustens räddningstjänst enligt intervjusvar bemanna upp med extra resurser. I 
intervjuer uppges det att TiB:ens parallella roller identifierats som en brist inom 
krisberedskapen, då aktörer vid vissa tillfällen dragit sig från att kontakta TiB eftersom det då 
riskerar att störa räddningsarbetet. För att råda bukt på denna problematik planerar kommunen 
(tillsammans med Sörmlandskustens räddningstjänst) en ändring i TiB-funktionen som träder i 
kraft 2020. Då kommer Gnesta tillsammans med tre närliggande kommuner (Trosa, Oxelösund 
och Nyköping) instifta en TiB med ansvar för de fyra kommunerna inom samarbetet. 

Det finns inga formella beredskapskrav på övriga funktioner i Gnesta kommun och det finns 
således ingen Kommunikatör i Beredskap (KiB). KiB är som Tjänsteman i Beredskap en 
funktion som roterar mellan tjänstemän som är utbildade i kommunikation med beredskap 
dygnet runt. 
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Vid intervjuer framkommer det att vissa funktioner - exempelvis kommunikation som oftare blir 
involverade vid händelser (även om det inte är av sådan karaktär att en krisledning aktiveras) - 
har en form av informell beredskap det vill säga att de är tillgängliga även om detta inte är 
formellt uttalat. Det utgår således ingen jour/beredskapsersättning för incidenter som kräver 
kommunikationsfunktionens inblandning. Dock blir inblandade personer retroaktivt ersatta för 
timmar som läggs ner utanför ordinarie arbetstid. Det är framförallt kommunikationschefen 
som förväntas vara tillgänglig och som blir kontaktad när något inträffar. Då det inte finns några 
formella beredskapskrav på personerna som ingår i kommunikationsrådet lyfts det vid 
intervjuer sårbarheten detta skapar, att det inte är säkerställt att tillgänglighet av behövd 
kompetens alltid kan tillgodoses om något skulle inträffa på en kväll eller en helg exempelvis. 
Svårigheter med att flertalet som arbetar med frågorna bor utanför kommunen lyfts också, då 
detta kan innebära att det exempelvis fysiskt inte går att ta sig in till krisledningsstationer om 
behov skulle uppstå. Denna sårbarhet lyftes även i den risk- och sårbarhetsanalys som togs fram 
2015 (se kapitel 2.2 för vidare information om RSA:n). . 

2.1.4. Bedömning organisation 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Gnesta kommun har en stabil krisledningsorganisation med definierade roller och 
ansvarsområden, som uppges ha fungerat väl de gånger den i olika former varit igång. För att 
säkerställa att de funktioner som ingår i staben är medvetna om vad som förväntas av rollen 
finns det arbetsbeskrivningar som redogör för vilka huvudsakliga uppgifter som ingår i rollen. 

Det finns en inkallningsprocess och organisationen anses av de intervjuade vara villig att ställa 
upp när behov finns. Dock är processen enbart delvis förankrat i organisationen. Snarare än att 
kontakta den funktion som ska agera första kontakt in tas kontakt med framförallt 
kommunchefen. Detta leder till en diskrepans mellan tänkt upplägg och faktiskt agerande, vilket 
kan leda till att svårigheter i exempelvis inkallning - som försening av aktivering - uppstår. 

Det finns en Tjänsteman i Beredskap i kommunen som är tillgänglig 24/7, vilket är positivt för 
att skapa en åtkomlig krisledning. Dock fungerar inte funktionen som den är tänkt, dels för att 
andra kontaktvägar snarare baserat på informella relationer väljs framför TiB-kontakt och för 
att TiB i nuläget även agerar Räddningschef i Beredskap vilket har inneburit att organisationen 
dragit sig för att kontakta denna för att inte störa eventuella pågående räddningsinsatser. 
Kommunen har identifierat beredskapsfunktionens parallella roller som en brist och åtgärder 
har vidtagits för att lösa detta. Dock träder inte lösningen i kraft förrän år 2020, vilket innebär 
att nuvarande mindre funktionella upplägg är verksamt fram tills dess. 

Det finns tillgänglighetskrav på andra funktioner inom kommunen, men inga formella 
beredskapskrav. Bristen på formella krav skapar en risk att nyckelfunktioner - exempelvis 
kommunikation som i princip alltid blir involverade vid större och mindre kriser - inte är 
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tillgängliga då de behövs. Denna risk förstärks av att majoriteten av tjänstemännen inte bor i 
kommunen, vilket beroende på yttre omständigheter (exempelvis inställd kollektivtrafik) kan 
innebär att funktioner - oavsett tillgänglighet - inte har möjlighet att delta vid en krissituation. 
Detta riskerar att leda till en inadekvat krisorganisation utan korrekta kompetenser på plats när 
krisen händer. Denna sårbarhet lyftes i den risk- och sårbarhetsanalys som togs fram inför förra 
mandatperioden. 

Det löpande krisberedskapsarbetet är outsourcat och leds framförallt av en extern resurs inom 
ramen för det avtal som finns med Sörmlandskustens räddningstjänst. Valet att outsourca 
grundar sig på att Gnesta är en mindre kommun med begränsade resurser, och upplägget 
fungerar väl i nuläget. Lösningen är fullt förståelig och adekvat för syftet, dock kan den skapa en 
risk att den interna kompetensen inom kommunen inte utvecklas i den utsträckning som är 
önskvärd då majoriteten av arbetet faller externt. Säkerhetssamordnartjänsten på 50 % är en 
insats för att motverka detta, men det är av vikt att även den interna kompetensen fortsatt 
prioriteras med insatser samt kunskapsöverföring för att säkerställa att det organisatoriska och 
institutionella minnet finns på plats. 
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2.2. Risk- och sårbarhetsanalys 

Kontrollmål: Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s 
riktlinjer? 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen drivs i Gnesta kommun av Sörmlandskustens 
räddningstjänsts säkerhetssamordnare. Den nuvarande RSA:n som togs fram 2015 följde 
FORSA2-modellen. I den har den samhällsviktiga verksamheten som bedrivs i Gnesta, de risker 
och riskobjekt som finns och sårbarheter identifierats. Den redogör för kommunens förmåga 
och bedömer hur denna kan hantera risker som identifierats. Den innehåller även planerade och 
genomförda åtgärder inom ramen för RSA:n. Det finns en lista som redogör för ytterligare 
åtgärder som det finns behov av, exempelvis avtal som bör tecknas med leverantörer av 
reservkraft, samt att rutiner för back-up av viktig dokumentation behövs. Ansvaret för att 
säkerställa att detta följs upp ligger på den interna säkerhetssamordnaren samt kommunchefen. 
Det finns inga tydliga tidskrav för när åtgärderna ska vara uppfyllda eller implementerade, och i 
intervjuer uppges det att vissa av åtgärderna inte fullföljts eller implementeras. RSA:n uppges 
vid intervjuer grunda allt arbete som görs inom krisberedskapsområdet och att RSA-arbetet i 
dagsläget anses vara någorlunda känt inom organisationen. 

Vid intervjuer framkommer det även att vissa delar av organisationen anser risk- och 
sårbarhetsanalysen inte vara i den omfattning som den bör vara för att på ett korrekt sätt 
redogöra för de risker och så'rbarheter som återfinns inom Gnesta kommun. Det lyfts att detta 
kan tänkas bero på att tjänstemannaorganisationen, som ansvarar för att genomföra och 
involveras i arbetet med den, inte har den lokala kännedomen om Gnesta som anses behövas. 

Arbetet med den nya RSA:n som ska tas fram för den nya mandatperioden har påbörjats. I 
intervjuer uppges det att man har identifierat flertalet förbättringsåtgärder då den tidigare 
analysen inte anses vara så bra den kan bli, bland annat så vill man denna gången involvera 
verksamheterna i större utsträckning. 

Arbetet har inletts med att enkäter har skickats ut till verksamheter där de har blivit ombedda 
att bland annat uppge sina prioriterade områden samt uppskatta hur länge de skulle klara sig 
utan förnödenheter (mat, vatten, el etc.). Detta ska samlas in och ligga till grund för det vidare 
arbetet med RSA:n. Genom svaren som inkommer ska sedan prioriterade områden väljas ut och 
förvaltningarna vidare involveras. 

2  Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) modell för framtagande av risk- och sårbarhetsanalys 
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2.2.1. Bedömning risk- och sårbarhetsanalys 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Risk- och sårbarhetsanalysen för Gnesta kommun täcker in de risker och sårbarheter som har 

identifierats inom kommunen. Den identifierar samhällsviktig verksamhet inom kommunen, 

redogör för kommunens förmåga och redovisar både implementerade och planerade åtgärder 

som ska ske inom ramen för RSA-arbetet. Den har genomförts enligt en etablerad modell, vilket 

möjliggör för ett strukturerat arbete. RSA:n ligger även till grund för det vidare 

krisberedskapsarbetet som förs i kommunen. 

Kommunens verksamheter har till en viss del varit involverade i arbetet, dock inte i den mån 

som hade varit önskvärd. Eftersom det är en extern säkerhetssamordnare som ansvarar för 

genomförandet är det viktigt att de aktörer som är verksamma inom kommunen engageras, för 

att på så sätt säkerställa att samtliga aspekter täcks in. Det lyfts under granskningens gång att 

detta är ett område som har identifierats för förbättring och att den nya risk- och 

sårbarhetsanalysen som påbörjats i större utsträckning kommer involvera övriga aktörer. 
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2.3. Systematiskt arbete 

Kontrollmål: Har kommunen ändamålsenlig dokumentation och arbetar de systematiskt med 
krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser? 

Dokumentation 

Den centrala dokumentationen för krisberedskap inom Gnesta kommun består av 

Plan för central krisledningen Gnesta kommun (K5.2016.270, fastställd 2016) 
Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun - checklistor och mallar (fastställd 
2016) 
Kriskommunikationsplan vid extraordinär händelse 

Planen för den centrala krisledningen ger en övergripande bild över krisledningsorganisationen 
i Gnesta kommun och innehåller mål och syfte, hur den ordinarie ledningen anpassas vid en 
kris, det geografiska områdesansvaret, hur krisledningen ska organiseras, arbets- och 
ansvarsfördelning samt hur krisledningsarbete på lokal nivå ska organiseras. Den har även ett 
stycke om de utbildnings- och övningsinsatser som ska göras inom ramen för arbetet. 

Utöver detta finns även åtgärdsplanen för central krisledning, vilken det refereras till i planen 
för central krisledning, som innehåller tydligare anvisningar för krisledningsarbetet. 
Åtgärdsplanen har status som vägledning och ska fungera som ett stöd för aktörerna inom 
krishanteringsarbetet. Den innehåller information och instruktioner om praktiska aspekter 
såsom hur och när krisledningsorganisationen ska sammankallas, vilka funktioner som ingår, 
deras roller och ansvar vid en kris samt mallar och checklistor respektive funktion kan använda 
under en kris. Det finns även centrala larmlistor som samtliga chefer ska ha tillgång till genom 
den "krismapp" de är ålagda att ha. Larmlistor har även TiB och kommunchef, som ansvarar för 
inlarmning, tillgång till. Ansvar för att uppdatera larmlistor och säkerställa att dessa är aktuella 
faller på kanslichefen och dennes medarbetare. 

Ansvaret för att uppdatera åtgärdsplanen åligger kommunens säkerhetssamordnare, vilket 
framkommer i plan för central krisledning (i planen omnämnd som beredskapssamordnare). 
Det framkommer inte vem som ansvarar för att uppdatera plan för central krisledning, ej heller 
framkommer det för någon av planerna hur och när dessa ska eller bör ses över och revideras. 

De krisledningsplaner och det krisledningsarbetet som genomförs på verksamhetsnivå ska följa 
samma struktur och metodik som den centrala, för att på så vis underlätta eventuell samverkan 
vid en krissituation samt undvika att dubbelarbete görs. 

Vid intervjuer uppges det att den styrande dokumentationen samt krisledningsorganisationen 
reviderades efter en övning som hölls 2015. Då identifierades det att den tidigare 
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organisationen, där kommunchefen agerade stabschef, inte var optimalt då kommunen behöver 
övergripande styrning även vid en kris. 

En kriskommunikationsplan för användning vid extraordinära händelser finns, i vilken kanaler, 

målgrupper, arbetsuppgifter och ansvarsfördelning vid kris stolpas upp. Denna innehåller även 
checklistor att använda vid skarpt läge samt en sammanställning av mångkulturell information i 

Gnesta (om en kris exempelvis skulle kräva en tolk). I intervjuer uppges det att planen används 

som ett konkret arbetsverktyg vid kris. Ambitionen är att ha en årlig översyn av planen, då 
denna gås igenom för att identifiera eventuella uppdateringar som krävs. Denna rutin är inte 
formaliserad. 

Det finns även en risk- och sårbarhetsanalys där räddningstjänstens beredskapssamordnare 

inom ramen för det avtal som finns mellan Gnesta och Sörmlandskustens räddningstjänst tagit 
fram denna (se kapitel 2.2 för vidare information om RSA:n). 

2.3.2. Övning och utbildning 

Gnesta kommun har en utbildnings- och övningsplan (2016) som sammanfattar de utbildnings-
och övningsinsatser som ska genomföras av kommunens personal. Krisledningsövningar är en 

del av planen, som även innefattar andra områden såsom HLR och första hjälpen, 
utrymningsövningar med mera. 

Det är Sörmlandskustens räddningstjänst (framförallt den utsedda personen med ansvar för 

Gnesta kommun) som innehar rollen som utbildare. Planen redogör för omfattning av 

övningsverksamhet (samtlig anställd personal inom kommunen samt fastighetsbolaget Gnesta 

Förvaltning), syfte och mål, förutsättningar samt en utbildnings- och övningsplan vilken 

redogör för vilken personal som är målgrupp för vilken insats. 

Det uppges i intervjuer att utbildnings- och övningsplanen följs till viss del och att vissa 

områden har "legat nere" men att de delar som berör krisberedskap - som stabschefsutbildning 
och utbildning i ledningsmetodik fungerar väl. Sörmlandskustens räddningstjänst har personal i 

tre andra kommuner nära Gnesta (Trosa, Oxelösund och Nyköping) och utbildningar inom 

stabs- och ledningsmetodik görs gemensamt för dessa tre plus Gnesta. 

Gnesta kommun deltog vid övningen Aurora år 2017 under vilken de övade en del av 

krisledningsorganisationen (säkerhetssamordnaren och kommunikationsfunktionen). De har 

även under 2017 haft en övning med fokus på inlarmning och uppstart av krisorganisationen i 

vilken den centrala krisledningsstaben övades. Kommunikation uppges vid intervjuer alltid vara 

delaktiga i de övningar som arrangeras, genom kommunikationschefen som i sin tur involverar 

övriga relevanta kommunikationsaktörer. 
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Det finns även en övning inplanerad under november 2018 (genomfördes 7 november), där 
fokus låg på att träna den centrala krisledningen men där även förvaltningarna inkluderas i 
form av motspel. 

I Gnesta kommuns plan för utbildning och övning uppges det att Krisledningsnämnden (KLN) 
vart fjärde år ska delta i en Ledningsövning tillsammans med kommunens övriga 
krisledningsorganisation. Denna övning ska enligt planen kombinera larm-, start-, stabs- och 
beslutsövningar. Enligt intervjusvar har inte detta skett, utan KLN anses av vissa missas i de 
olika utbildningsinsatserna som görs. KLN har däremot under mandatperioden fått utbildning i 
vad nämndens uppdrag vid en extraordinär händelse är. 

2.3.3. Uppföljning och efterlevnad 

Det uppges i den krisberedskapsdokumentation granskningen tagit del av att uppföljning ska 
ske efter varje insats (gäller vid övning och vid tillfällen då den centrala krisledningen och/eller 
kriskommunikationsfunktionen varit aktiverad). 

Granskningen har tagit del av en utvärderingsrapport, som utvärderar en lärandeövning med 
fokus på inlarmning och uppstart av krisorganisationen då den centrala krisledningsstaben 
övades. I den finns bakgrund, beskrivningen av övningen, utvärdering, observationer samt 
förslag på åtgärder och åtgärdsansvariga. Ansvaret för åtgärder bestäms via ledningsgruppen, 
som delegerar det vidare till lämplig aktör inom organisationen. 

Något liknande för kommunikationsfunktionen har inte dykt upp under granskningen och i 
dokumentationen som redogör för hur uppföljning ska ske då kommunikation varit involverade 
står det att ligger ansvaret på kommunikationschefen att säkerställa att uppföljning görs, men 
exakt hur det ska gå till finns inte specificerat. Vid intervjuer uppges det att uppföljning efter 
händelser sker, men att detta ofta tar sig uttryck i informella avstämningar där vad som fungerat 
bra och mindre bra lyfts och diskuteras. Vid vissa tillfällen har skriftliga uppföljningar skett, 
både i form av rapporter och andra former av noteringar, men detta sker på medarbetarnas egna 
initiativ och följer ingen satt struktur. 

Under intervjuer framkommer det att den centrala krisledningen inte varit formellt aktiverad 
under den senaste mandatperioden då bedömningar som gjorts inte ansetts kriserna vara av 
sådan karaktär att detta har behövts, men att delar av ledningen varit i gång. Vid det senaste 
tillfället då delar av krisledningsstaben var funktionell uppges det att en debriefing skedde 
efteråt. Det uppges också att konkreta åtgärder har skett till följd av händelser då krisledningen i 
viss mån varit aktiverad eller när den har övats. 

Vid ett tillfälle då Gnesta kommun drabbades av ett elavbrott påverkades även kommunhuset, 
vilket ledde till att hemsidan inte fungerade och information till medborgarna inte kunde 
förmedlas. Detta har lett till att kommunen nu har den externa webben på ett externt webbhotell 
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vilket innebär att man säkrat upp kommunikationen även om något sker med den interna 
tekniken. 

Det förs även minnesanteckningar från de möten Gnesta kommun initierat där de träffat 
sektorspecifika aktörer inom kommunen. 

2.3.4. Bedömning systematiskt arbete 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Gnesta kommun har en ändamålsenlig dokumentation för krisberedskap. Det finns planer som 
redogör för arbetet på strategisk nivå - de mål och syften som finns med arbetet - samt operativ 
dokumentation som fungerar som stöd vid en krishändelse. Det finns redogjort för hur och när 
krisledningen ska samlas, vilka funktioner som ingår, roller och ansvarsbeskrivningar samt 
manar och checklistor vilket sammantaget blir till ett krisberedskapsbatteri redo för användning 
om något sker. Samtliga chefer inom kommunen har tillgång till informationen och det finns 
larmlistor vars aktualitet säkerställs kontinuerligt och uppdateras vid behov. Den existerande 
kriskommunikationsplanen uppges också vara ett aktuellt dokument som används som ett 
operativt stöd när behov finns. 

Det finns dock ingen tydlig rutin för översyn av dokumentationen (undantaget larmlistor), och 
det är inte heller tydliggjort vem som innehar ansvaret för att se över och vid behov revidera 
eller uppdatera samtlig dokumentation. Det uppges i intervjuer att översyn av viss 
dokumentation görs (kriskommunikationsplanen) men denna process är inte formaliserad. Att 
inte ha en fastställd rutin för att se över och uppdatera styrande och stödjande dokumentation 
riskerar att leda till inaktuell dokumentation som inte är adekvat för användning vid en kris. Att 
inkludera en uppföljning av de planer som tas fram av verksamheterna är även ett sätt att 
minska risken för diskrepans bland krisberedskapsdokumentationen och säkerställa en adekvat 
nivå genomgående. 

En övnings- och utbildningsplan existerar, i vilken samtliga övnings- och utbildningsinsatser 
redogörs för (inte bara kopplat till krisberedskap). Det uppges att planen inte följs fullt ut för 
alla områden, men att de övningar och utbildningsinsatser som görs inom ramen för 
krisberedskap fungerar bra. Under den gångna mandatperioden har kommunen deltagit i 
övning Aurora och arrangerat en egen övning med fokus på inlarmning och uppstart. 
Nyckelfunktioner såsom kommunikation uppges vara en integrerad del av övningar som 
genomförs. Krisledningsnämnden har inte övats under mandatperioden, men de har fått en 
genomgång av var deras uppdrag innebär. 

Under granskningen framkommer det att synen på övning och utbildning för relevanta aktörer 
inom kommunen skiljer sig åt. Vissa uppger att krisberedskapsaspekten av övningar och 
utbildningar fungerar väl, medan andra upplever att de inte helt inkluderas i arbetet. För att 
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säkerställa en förberedd och samspelt organisation är det av vikt att inkludera samtliga aktörer 
vid övning och utbildning, för att på så vis säkerställa att organisationen genomgående känner 
sig trygg och förberedd på vad som kan ske. Att skapa systematik i arbetet underlättas genom att 
ha en övnings- och utbildningsplan på plats som följs. 

Gnesta kommun utvärderar och tar till vara på de övningar och utbildningsinsatser som sker, 
men inte inom alla områden. Det sker även ad-hoc uppföljning och utvärdering vid skarpa 
insatser då krisledningen varit igång om än inte formellt aktiverad. Det finns dock inte 
formaliserade rutiner och processer för att säkerställa erfarenhetsåterföring vid dessa tillfällen, 
vilket riskerar att leda till att viktiga iakttagelser och förbättringsåtgärder gås om miste. 
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2.4. Samverkan. 

Kontrollmål: Arbetar kommunen ändamålsenligt med samverkan utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv? 

Enligt LEH ska kommuner inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen 
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet samt att de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer och informationen till allmänheten 
samordnas. För att samhällsstörningar och -kriser ska hanteras effektivt är samverkan mellan 
offentliga, privata och ideella organisationer av betydelse. Genom att agera tillsammans på ett 
strukturerat och likartat sätt kan samhällets resurser nyttjas resultatrikt. MSB uttrycker tydligt 
att varje offentlig aktör är skyldig att samverka med andra, vilket även framgår av 
ansvarsprincipen. 

Inom Gnesta kommun lyfts det geografiska områdesansvaret i dokumentet Plan för central 
krisledning. 1 detta dokument finns det även en lista på samverkanspartners som kan vara 
relevanta vid en kris. Samverkan återfinns också i Åtgärdsplan för central krisledning. I den 
hänvisas även till en mall för att fastställa samverkansbehov. 

Gnesta kommun samverkar på både lokal och regional nivå. På länsnivå ingår kommunen i ett 
krisberedskapsråd som Länsstyrelsen ansvarar för. Rådet finns på både strategisk och operativ 
nivå, vilket innebär att både kommunchef samt beredskaps- och säkerhetssamordnaren ingår i 
det på olika nivåer. Här möter de olika kommuner, räddningstjänsten, polisen och 
försvarsmakten. De uppges även ha goda relationer upparbetade med Södertörns brandförsvar. 

Under intervjuer lyfts det att arbetet med att identifiera aktörer som är relevanta att samverka 
med vid en kris är pågående. Samverkan uppges fungera väl med andra offentliga organisationer 
och närliggande kommuner men att arbete kvarstår för att uppnå god samverkan med privata 
aktörer. 

Kommunen har tagit initiativ till ett krisberedskapsråd där privata aktörer inom Gnesta skulle 
träffas, men intresset var svalt för detta från aktörerna. Gnesta kommun valde då istället att 
inleda sektorsspecifika träffar, där kommunen och relevanta aktörer från det privata 
näringslivet möts och diskuterar hur de kan stötta och hjälpa varandra vid en krissituation. 

Det finns enligt intervjusvar inga upparbetade rutiner för att delta i samverkanskonferenser, 
vilket upplevs vara en brist. Det finns inte heller några formella rutiner för att dela resurser med 
närliggande kommuner, vilket dock inte anses vara av större vikt då etablerade kontaktvägar 
kommunerna emellan existerar och så länge diskussioner om detta har förts anses det vara 
tillräckligt. Relationen med närliggande kommuner gynnas också av det faktum att 
Sörmlandskustens räddningstjänst (där den externa säkerhetssamordnaren kommer ifrån) 
arbetar nära med samtliga av dessa kommuner. 
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För kommunikationsfunktionen uppges det vid intervjuer finnas ett nätverk som Länsstyrelsen 
ansvarar för, som till och från varit aktiverat. Nätverket anses värdefullt, men arrangemangen 
har varierat från bra till mindre bra vilket upplevs bero på hur personalen på Länsstyrelsen har 
behandlat kriskommunikationsaspekten. Kommunikation har även möjlighet att ta hjälp av 
Sörmlandskustens räddningstjänsts Kommunikatör i Beredskap och använda denna för att bolla 
frågor och få hjälp med att ta fram budskap och dylikt. Den funktionen har dock inte möjlighet 
agera operativt vid en krissituation, då denne inte har tillgång till interna system och liknande 
som används vid en kris. 

2.4.1. Bedömning samverkan 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

Gnesta kommun har etablerade relationer för samverkan med aktörer både lokalt och regionalt. 
De ingår i nätverk på både strategisk och operativ nivå, vilket säkerställer att aspekter på båda 
nivåerna tas i beaktande. De lyfter även samverkan och det geografiska områdesansvaret i 
krisberedskapsdokumentationen och vid en krissituation finns det manar att tillgå för att 
säkerställa att samverkan sker. 

De agerar proaktivt och har eller är på väg att initiera kontakt med aktörer inom områden som 
de, genom analys, har identifierat av vikt för krisberedskapsarbetet både inom den offentliga 
och privata sektorn. Samverkan med den privata sektorn har av kommunen identifierats som ett 
område med förbättringspotential och arbete med detta inleddes genom ett försök att instifta ett 
krisberedskapsråd för privata aktörer inom kommunen. Denna form fungerade inte optimalt, 
vilket har lett till att kommunen har anpassat samverkansform och istället inlett sektorsspecifika 
möten. Att anpassa samverkansform utefter aktör visar på en flexibilitet från kommunens sida, 
vilket ger bättre möjligheter för en lyckad samverkan. 

Det finns upparbetade kommunikationsvägar med kommuner i närområdet som kan användas 
vid en krissituation om kommunen exempelvis har behov av resurser. Att dialoger sker innan en 
krissituation är av yttersta vikt för en adekvat hantering vid en kris, men det kan finnas ett värde 
i att formalisera de överenskommelser som görs. 
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3. Revisionen bedömning 

Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis har säkerställt en 
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Vår 
sammanfattande bedömning baseras på nedanstående bedömningar av respektive kontrollmål: 

Kontrollmål Bedömning 

Kommunen har en ändamålsenlig Delvis uppfyllt 
organisation för krisledning och 
krisberedskap. Gnesta kommun bedöms ha en organisation som till 

mångt och mycket adekvat kan hantera en krissituation. 
Det finns även en formaliserad beredskap i form av en 
Tjänsteman i Beredskap. Detta är dock inte till fullt ut 
implementerat i organisationen, vilket leder till ett 
agerande vid kris som inte överensstämmer med vad som 
är bestämt. Det finns även en sårbarhet i förväntad 
tillgänglighet hos nyckelfunktioner utan formella 
beredskapskrav som riskerar att påverka hanteringen av 
en kris när den uppstår. Att arbetet till stor del även är 
outsourcat till tredje part kan skapa risker om inte 
kommunen säkerställer att den interna kompetensen och 
det institutionella minnet upprätthålls. 

Kommunen genomför risk- och Delvis uppfyllt 
sårbarhetsanalys i enlighet med 
MSB riktlinjer. Kommunen genomför en risk- och sårbarhetsanalys i 

enlighet med MSB:s riktlinjer (MSBFS 2015:5) och den 
följer en etablerad metod. Verksamheterna har dock inte 
inkluderats i den utsträckning som hade önskats, vilket 
är än viktigare då det är en extern resurs som ansvarar 
för arbetet. 

Kommunen har ändamålsenlig 
dokumentation och arbetar 
systematiskt med krisberedskap 
genom utbildnings- och 
övningsinsatser. 
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Delvis uppfyllt 

Kommunen har en ändamålsenlig dokumentation för 
krisberedskap som på strategisk och operativ nivå 
redogör för hur arbetet ska bedrivas och fungerar som 
stöd vid händelser. Det finns dock förbättringsområden 
inom det systematiska arbetet, exempelvis rutiner för 
översyn, rutiner för uppföljning och 
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erfarenhetsåterföring samt i följandet av den utbildnings-
och övningsplan som finns Kommunen har även 
förbättringspotential i inkluderandet av aktörer i 
övnings- och utbildningsverksamheten. 

Kommunen arbetar 
ändamålsenligt med samverkan 
utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv. 

Uppfyllt 

Gnesta kommun arbetar proaktivt med samverkan på 
lokal och regional nivå. De samverkar med aktörer inom 
offentlig såväl som privat sektor. De uppvisar en god 
förståelse för samverkansformer samt en flexibilitet i 
arbetet som gynnar de kontakter som finns och som tas. 
Kommunen tar det geografiska områdesansvaret på 
allvar och ingår i flertalet nätverk på både strategisk och 
operativ nivå. 

3.1. Rekommendationer 
Utifrån våra iakttagelser bör nämnas att vissa åtgärder redan diskuterats alternativt planerats in 
avseende de utvecklingsområden som uppmärksammats i granskningen. Kopplat till 
ovanstående rekommenderar vi Gnesta kommunstyrelse att beakta följande i kommande 
krisberedskapsarbete: 

• Säkerställ att funktionen Tjänsteman i Beredskap är förankrad i organisationen. Detta 
för att undvika att alternativa kontaktvägar väljs. När andra kontaktvägar används för 
ärenden som bör gå via Tjänsteman i Beredskap skapar det en belastning på enskilda 
individer, samt kan försvåra det vidare krisberedskapsarbetet. Det kan medföra 
konsekvenser som sen uppstart av krisorganisationen och en försening av hanteringen 
av händelsen. 

• Säkerställ att kompetens inom krisberedskapsområdet utvecklas internt inom 
kommunen och att kontinuerlig kunskaps- och erfarenhetsåterföring sker. Idag har 
extern kompetens ett stort ansvar för arbetet med krisberedskap, vilket medför en 
sårbarhet vilket gör behovet av intern kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring 
viktigt. 

• Säkerställ att riskerna med nyckelfunktioner- och kompetenser som bor utanför 
kommunen och de sårbarheter detta medför mitigeras, genom att exempelvis överväga 
beredskapskrav som involverar möjlighet att arbeta på distans. Detta för att skapa en 
robust och motståndskraftig organisation med kapacitet att motstå yttre påverkan 
(exempelvis reducerad kollektivtrafik). 
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• Kommunen bör säkerställa att samtliga relevanta verksamheter och aktörer inom 
kommunen engageras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen, för att säkerställa en 
bred och djupgående analys över risker och sårbarheter som är förankrad i 
verksamheten. 

• För att säkerställa att de behov av åtgärder som identifieras i en risk- och 
sårbarhetsanalys tas om hand bör kommunen identifiera tydliga ägare till dessa. 
Kommunen bör även överväga att instifta en process för uppföljning av åtgärder, för att 
säkerställa att risker och sårbarheter mitigeras i den mån det är möjligt. 

• En rutin för översyn av dokumentation som rör krisberedskap bör inrättas, där planer 
och andra relevanta dokument ses över och revideras om behov finns. Detta kan göras på 
årlig basis eller då incidenter och/eller övning har skett. Genom detta säkerställs 
aktualiteten hos dokumentationen och deras gångbarhet vid en krissituation förbättras. 

• För att säkerställa att de iakttagelser som görs och de erfarenheter som skapas 
tillgodogörs inom det vidare arbetet bör kommunen inkludera formella krav på 
erfarenhetsåterföring efter inträffade incidenter även om dessa inte har genererat en 
formell aktivering av krisledningsstaben. 

• Utbildnings- och övningsplaner bör följas till större utsträckning för att säkerställa en 
systematik i arbetet och öka möjligheterna att förbättra det vidare arbetet. Kommunen 
bör även överväga att i större utsträckning involvera samtliga aktörer på politisk- och 
tjänstemannanivå vid övnings- och utbildningstillfällen för att öka samverkan mellan 
aktörer samt uppnå en trygg och samspelt organisation. 

• Kommunen bör överväga att formalisera eventuella överenskommelser som görs inom 
ramen för samverkansarbetet, för att på så vis säkerställa att dessa kan användas och 
underlätta hanteringen av en skarp situation. 
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4. Bilagor 

Bilaga 1— Granskad dokumentation 
Plan för central krisledningen Gnesta kommun 

Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun - checklistor och mallar 

Gnesta kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (sammanställning av RSA-arbetet) 

Kriskommunikationsplan vid extraordinär händelse 

Utbildnings- och övningsplan Gnesta 

Reglemente för krisledningsnämnd 

Minnesanteckningar från sektorsmöte, el och värme 

Utvärderingsrapport inlarmningsövning 

Bilaga 2 — Förkortningar 

TiB — Tjänsteman i Beredskap 

KiB - Kommunikatör i Beredskap 

KLN - krisledningsnämnden 

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

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

RSA - Risk- och sårbarhetsanalys 

Uppdragsledare 
Tobias Bjöörn 

 

Projektledare 
Daniela Todosijevic 
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