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1. Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Grästorp kommun har EY genomfört en 
förstudie av kommunens arbete med säkerhet och krisberedskap. Syftet med förstudien har 
varit att översiktligt granska kommunens arbete med säkerhet och krisberedskap. 

I förstudien framkommer att kommunstyrelsen ansvarar för att minska sårbarhet och för att 
hantera krissituationer i fred och under höjd beredskap. Kommunstyrelsen är också 
kommunens krisledningsnämnd. Kommunen har en gemensam räddningsnämnd 
tillsammans med Lidköping, Vara och Essunga kommuner som ansvarar för kommunens 
skyldigheter enligt lagen och skydd mot olyckor och samordnar det förebyggande 
krisberedskapsarbetet. Sedan 1 juli 2016 har kommunerna två gemensamma 
säkerhetssamordnare som är anställda av räddningstjänsten i Västra Skaraborg. I förstudien 
framkommer att räddningstjänstens handlingsprogram för förebyggande mot olyckor och 
räddningstjänst inte reviderats under mandatperioden, vilket är ett lagkrav. 

Kommunen organiserar ett flertal grupper i sitt arbete med krisberedskap, exempelvis 
POSOM-grupp och krishanteringsråd. Kommunstyrelsen beslutade i september 2013 också 
om bildandet av en frivillig resursgrupp. Förstudien visar att beslutet om bildandet av 
gruppen ännu inte har verkställts. Grästorps kommun har upprättat en rad styrdokument för 
sitt arbete med krisberedskap, bland annat lednings- och informationsplan och övningsplan. 
Förstudien visar att kommunens övningsplan inte följts under år 2016. En stor 
samverkansövning som var planerad att genomföras under året ställdes in av MSB och 
länsstyrelsen. Inga andra övningar har genomförts under året. Enligt kommunens 
styrdokument ska verksamheterna redovisa krisplaner med detaljerad information om hur 
verksamheten ska agera vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. I förstudien 
framkommer att den allmänna verksamheten inte gör någon egen analys, att 
bildningsverksamheten inte har upprättat någon krisplan för verksamheten sedan år 2008 
och tekniska verksamheten ännu inte reviderat sin krisplan under mandatperioden. Sociala 
verksamheten fastställde år 2015 en krisplan utifrån genomförda riskanalyser. 

Utifrån kartläggningen har vi uppmärksammat följande risker: 

Risk för att väsentliga styrdokument saknas då räddningstjänstens handlingsprogram 
ännu inte har reviderats under mandatperioden, vilket är ett lagkrav. 

• Risk för att den frivilliga resursgruppen inte bedrivs enligt politiska intentioner då 
kommunstyrelsens beslut om att införa gruppen inte kunnat verkställas. 
Risk för att förtroendevalda och tjänstemän inte får den utbildning som de behöver för 
att kunna klara sitt säkerhetsåtagande då övningsplanen för år 2016 inte följts. 

• Risk för att risk- och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå inte genomförs i 
tillräcklig omfattning. Den allmänna verksamheten gör ingen egen analys, 
bildningsverksamheten har inte upprättat någon krisplan för verksamheten sedan år 
2008 och tekniska verksamheten har ännu inte reviderat sin krisplan under 
mandatperioden. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunerna har en central roll i det svenska samhällets krishantering. Det är viktigt att det 
finns rutiner och arbetssätt för att hantera alla typer av kriser, även sådana som inte har 
identifierats i förväg. Kommunerna måste aktivt arbeta för att minska sårbarheten i sin 
verksamhet. I takt med att nya hotbilder vuxit fram mot det svenska samhället och att den 
tekniska utvecklingen ökat sårbarheten trädde ny lagstiftning i kraft år 2006 som reglerar 
kommunernas ansvar inom ramen för svensk krishantering. Lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH) ställer en rad krav på att åtgärder vidtas för att säkerställa kommunens 
krishanteringsförmåga. Kraven handlar dels om hur en kris ska hanteras när den väl inträffat, 
dels om hur kommunen ska arbeta för att säkerställa rutiner för att kunna fullgöra sina 
åtaganden vid händelse av en kris. I lagen framgår att kommunerna bland annat ska: 

Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser 
Inom sina geografiska områden verka för att nödvändig samverkan kan åstadkommas 
Regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän så att de kan lösa sina 
arbetsuppgifter även i en krissituation 

I Grästorps kommun ansvarar kommunstyrelsen för att minska sårbarhet och för att ha god 
förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd beredskap. Vid en extraordinär 
händelse fungerar kommunstyrelsen även som krisledningsnämnd. 

Revisorerna har utifrån sin väsentlighets- och riskanalys bedömt det som väsentligt att 
genomföra en förstudie avseende kommunens arbete med säkerhet och krisberedskap. 

2.2. Syfte och frågor 

Syftet med förstudien är att översiktligt granska kommunens arbete med säkerhet och 
krisberedskap. Förstudien kommer att svara på följande frågor: 

¥ Finns en fungerande och ändamålsenlig organisation för säkerhetsarbetet? 
Finns aktuella och relevanta planer och styrdokument för verksamheten? 

¥ Vilket arbete görs med risk- och sårbarhetsanalys? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Förstudien omfattar kommunstyrelsen. 

2.4. Metod 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och telefonintervjuer med tillförordnad 
kommunchef och kommunens säkerhetsamordnare, se källförteckning i bilaga 1. Samtliga 
intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 
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3. Kommunens arbete med säkerhet och krisberedskap 
I Grästorps kommun är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för all verksamhet. Verksamheten 
är indelad i fyra områden: allmän verksamhet, teknisk verksamhet, bildningsverksamheten 
samt social verksamhet. Kommunstyrelsen är också kommunens krisledningsnämnd. Därtill 
finns räddningsnämnden som är en gemensam nämnd för Lidköping, Vara, Grästorp och 
Essunga kommuner samt myndighetsnämnden miljö- och byggnämnden. 

Kommunfullmäktige 

I 

Kommunstyrelsen Gemensam 
Miljö- och byggnämnd ( t i | | | k a k r i s , e d n i n g s n ä m n d ) räddningsnämnd 

Allmän verksamhet Räddningstjänsten 
Västra Skaraborg 

Social verksamhet Teknisk verksamhet 

Bild 1. Organisationsskiss över Grästorps kommun. 

Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för att minska sårbarhet och för att ha god 
förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd beredskap. Därtill ska 
kommunstyrelsen ansvara för och samordna kommunens säkerhetsarbete. 
Räddningsnämnden ansvarar enligt sitt reglemente för förebyggande brandskydd, 
brandskyddsutbildning av allmänheten och företag samt operativ räddningstjänst. Detta 
omfattar dock inte kommunstyrelsens ledningsansvar vid höjd beredskap eller 
krisledningsnämndens uppgifter och verksamhet vid extraordinära händelser. I varje 
kommun ska det finnas en nämnd som fullgör uppgifter under extraordinära händelser. 
Krisledningsnämndens reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och 
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Ordförande i krisledningsnämnden, tillika 
kommunstyrelsens ordförande, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden 
ska träda i funktion. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att revidera kommunstyrelsens, 
räddningsnämndens och krisledningsnämndens reglemente för att tydliggöra de respektive 
ansvarsområdena kopplat till säkerhet och krisberedskap. Kommunstyrelsens reglemente 
förtydligades genom att ange att styrelsen har ansvar för att leda och samordna 
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säkerhetsarbete med undantag för det som är överlämnat till gemensam räddningsnämnd. 

Räddningsnämndens reglemente reviderades till följd av att räddningstjänsten från 1 juli 

2016 tagit över samordningen av det förebyggande krisberedskapsarbetet, vilket beskrivs 

närmare i avsnitt 3.1.1. Krisledningsnämndens reglemente reviderades till följd av 

lagändringar och förändringar i kommunens politiska organisation. De nya reglementena 

behandlades först av kommunstyrelsen. 
3.1. Organisation, planer och styrdokument för säkerhetsarbetet 
Kommunens arbete för att öka säkerhet och trygghet regleras främst av lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). Enligt LSO ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder, 
skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor. 
Kommunen ska genom rådgivning och information underlätta för enskilda att fullgöra sina 
skyldigheter enligt lagen. LSO anger också att kommunen ska svara för räddningstjänst. 
3.1.1. Organisation 
Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänst samt skydd mot olyckor som kan föranleda 
räddningsinsatser. Räddningstjänsten Västra Skaraborg arbetar operativt med att uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt LSO. Räddningstjänsten är organisatoriskt uppdelad i tre 
enheter vilka beskrivs nedan. Därtill finns en ledningsfunktion med tillhörande administration. 

Den operativa enheten svarar för genomförandet av räddningsinsatser, planering, 
utbildning, schemaläggning och övning av insatsstyrkorna. Enheten svarar också för 
drift och underhåll av räddningstjänstens fordon. 

• Den förebyggande enheten ansvarar för tillsyn enligt LSO och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor. Enheten ansvarar för att hjälpa myndigheter med sakkunskap 
inom brandskyddsområdet. 
Enheten för kontakter med allmänheten ansvarar för rådgivning, information och 
utbildning riktat till enskilda. Målet för enheten är att öka den enskildes förmåga att 
själv vidta förebyggande åtgärder mot brand och andra olyckor samt stärka den 
enskildes förmåga att vidta åtgärder innan räddningstjänstens ankomst vid brand eller 
annan olycka. 

3.1.2. Planer och styrdokument 

Handlingsprogram för förebyggande mot olyckor och Räddningstjänst 
Enligt LSO ska alla kommuner anta ett handlingsprogram för den olycksförebyggande 
verksamheten samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska 
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
har redovisat dessa delar i ett gemensamt handlingsprogram antaget 2011. I förstudien 
framkommer att programmet inte reviderats eller antagits av fullmäktige under nuvarande 
mandatperiod. I handlingsprogrammet finns bland annat en beskrivning av kommunernas 
risker. En risk som lyfts fram avseende Grästorps kommun är bland annat risk för 
trafikolyckor med många inblandade personer eller olyckor med farligt gods utifrån den stora 
mängd lastbilstransporter som går genom kommunen. I programmet framgår också en 
inventering över möjliga risker som kan leda till räddningsinsats. Möjliga risker som beskrivs 

5 



EY 
Building a better 
working world 

är risker kopplade till byggnader och anläggningar, infrastrukturrisker, naturolyckor samt 

risker kopplat till terrorism och organiserad brottslighet. Programmet innehåller också vision 

och säkerhetsmål samt en organisationsbeskrivning som ligger till grund för avsnittet ovan. 
3.2. Organisation, planer och styrdokument för krisberedskapsarbetet 
Kommunens arbete med krisberedskap regleras främst i LEH. Lagen föreskriver att 
kommunerna är skyldiga att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan komma att påverka den egna verksamheten. 
Resultatet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Enligt LEH ska kommunen 
också se till att förtroendevalda och tjänstemän får den utbildning som de behöver för att 
kunna klara sitt säkerhetsåtagande. 

3.2.1. Organisation 

Sedan 1 juli 2016 har Grästorp, Essunga, Lidköping och Vara kommuner två gemensamma 
säkerhetssamordnare som är anställda av räddningstjänsten Västra Skaraborg. Tidigare 
hade Grästorps kommun en egen säkerhetssamordnare på deltid. Kommunstyrelsen 
behandlade frågan om den samordnande funktionen vid sitt sammanträde 2016-05-25 där 
styrelsen ställde sig bakom förslaget. Organisationsförändringen godkändes sedan av 
fullmäktige 2016-06-13. Omorganiseringen innebär att räddningstjänsten tagit över 
samordningen av det förebyggande krisberedskapsarbetet. Det formella ansvaret för att 
säkerställa krishanteringsförmågan ligger dock kvar på kommunstyrelsen i respektive 
kommun. I beslutets ärendebeskrivning listas ett antal fördelar med den nya organisationen: 

> Samordnad risk- och sårbarhetsanalys. Samtliga kommuner och räddningstjänsten 
ska göra en risk- och sårbarhetsanalys. Mycket av detta kan förenklas när den görs 
samtidigt och samlat. 
Samordnade övningar och utbildningar. En övning kan användas flera gånger. 
Utbildningar kan samordnas. 

> Attraktivare arbetsplats. Med fler anställda kommer en mindre sårbar och mer robust 
organisation. Fler anställda med likartade arbetsuppgifter ger möjlighet till att vara 
varandras bollplank och rekrytering underlättas. 

> Kunna skapa ett effektivt operativt organ vid krisledning. Närheten till 
räddningstjänsten och dess räddningscentral ger en sömlös övergång från 
vardagsolyckan till krishanteringen. 
Hantering av likartad ny teknik såsom RAKEL och WIS1. Effektivisera införandet och 
användandet av ny teknik. 

Vid intervju berättar säkerhetssamordnaren att då organisationen är relativt ny har 
samordnarna ännu inte hunnit strukturera och fördela arbetet mellan sig. 
Säkerhetssamordnarna ska ha ett uppstartsmöte med respektive kommun för att tydliggöra 
vilka förväntningar kommunerna har på de nytillsatta tjänsterna. Mötena har vid tiden för 
förstudien inte genomförts ännu. 

1 Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) är ett kommunikationssystem och Webbaserat 
informationssystem (WIS) är ett informationssystem som kan användas vid en extraordinär händelse. 
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Vid en extraordinär händelse kan som tidigare nämnt krisledningsnämnden aktiveras. Detta 
har dock aldrig inträffat i Grästorps kommun. Krisledningsnämndens beredande organ är 
krisledningsstaben som även har det verkställande ansvaret. I staben ingår kommunens 
ledningsgrupp, säkerhetssamordnare samt informationsansvarig. Kommunchefen är 
krisledningsstabens chef. Krisledningsstaben aktiverades vid två händelser under 2014. I 
maj 2014 slogs en telestation ut av ett åskoväder. Detta drabbade den fasta telefonin i hela 
kommunen och slog därmed även ut flera larmfunktioner. Bland annat slogs trygghetslarmen 
inom äldreomsorgen ut vilket inte uppmärksammades för än efter tre dagar, eftersom 
kommunen inte fick information om att telestationen slagits ut. När det blev känt kallade 
hemtjänsten in extra personal för att besöka samtliga med trygghetslarm för att kontrollera att 
de var oskadda. Enligt säkerhetssamordnaren ledde händelserna till att länsstyrelsen kallade 
till en samverkanskonferens mellan kommunen och Telia. I augusti 2014 orsakade ett kraftigt 
regnfall översvämning i kommunen vilket påverkade flera fastigheter och bostäder. 
Kommunen startade då upp en upplysningscentral för att ge information till 
kommuninvånarna. 

Vid båda dessa händelser aktiverades krisledningsstaben men inte krisledningsnämnden. 
Säkerhetssamordnaren uppger att kommunen vid händelserna fick möjlighet att arbeta 
utifrån styrdokumenten vilket ledde till att vissa rutiner uppdaterades utifrån erfarenheterna. 
Exempelvis uppmärksammades att många kommuninvånare ringde till medborgarkontoret 
istället för den upplysningscentral som öppnades upp. Därför beslutades att i fortsättningen 
inte ha ett speciellt telefonnummer till upplysningscentralen utan att istället utöka resurserna 
för kunna hantera en större mängd samtal till medborgarkontoret vid kris. Kommunchef 
uppger vid intervju att flyktingsituationen år 2015 också påverkade kommunens 
krisorganisation. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen kallades in under 
sommaren när förvaltningen fått indikatorer på att flyktingmottagandet började öka markant. 
Exempelvis inrättades speciella funktioner med tillfälliga uppdrag för att klara det ökade 
mottagandet, men full krisberedskap initierades inte. 

Utöver vad som beskrivits ovan finns ytterligare fyra grupper som på olika sätt är involverade 
i kommunens krisberedskapsarbete. Dessa beskrivs kortfattat nedan. 

POSOM-grupp Krishanterings 

Frivillig Riskhanterings-
resursgrupp grupp 

Bild 2. Grupper inom kommunens krisberedskapsorganisation. 
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POSOM-grupp 

För människor som drabbats av en akut katastrof kan en så kallad POSOM-grupp för 
psykiskt och socialt omhändertagande aktiveras om händelsen inte kan hanteras inom 
ordinarie organisationer. Enligt kommunens risk- och sårbarhetsanalys skulle POSOM-
gruppen exempelvis kunna mobiliseras för att ge stöd till drabbade och anhöriga vid en 
brand i en skola eller större trafikolycka. För att klara sådana insatser finns en POSOM¬
organisation i kommunen för beredskap. Resursgruppen består av tio personer. 
Målsättningen är att gruppen ska kunna vara verksam med fungerande kapacitet inom 2-3 
timmar. Krisledningsstaben har det övergripande ansvaret för gruppen medan socialtjänsten 
har det operativa ansvaret. Socialchefen är chef för POSOM-gruppen. 

• Krishanteringsråd 
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys framgår att kommunen har ett krishanteringsråd. I 
rådet ingår deltagare från flera företag och verksamheter inom kommunens gränser. 
Krishanteringsrådet startades upp i liten skala under förra mandatperioden med målet att 
under nuvarande mandatperiod få till regelbundna möten. Säkerhetssamordnaren uppger att 
krishanteringsrådet kommer att ersättas av ett krisberedskapsråd bestående av Grästorp, 
Essunga, Lidköping och Vara kommuner. Förhoppningen är att en grupp av flera kommuner 
ska locka större aktörer såsom Trafikverket att delta vid de möten gruppen bjuder in till. Vid 
länsstyrelsens senaste uppföljning i början på 2016 bedömdes kommunen kunna utveckla 
arbetet med det geografiska områdesansvaret. Enligt säkerhetssamordnaren är bildadet av 
det gemensamma krisberedskapsrådet en åtgärd utifrån detta. 

Frivillig resurs grupp - FRG 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-24 att avtala om bildandet av en frivillig resursgrupp. 
Enligt risk- och sårbarhetsanalysen kan tänkbara arbetsuppgifter för en sådan grupp vara att 
organisera värmestuga, vaktfunktion, hämta vattentankar, transporter och att dela ut 
informationsblad. Enligt säkerhetssamordnaren har arbetet att starta upp den frivilliga 
resursgruppen påbörjats i samarbete med Civilförsvarsföreningen men få personer har visat 
intresse för att ingå i gruppen. Vid ett informationsmöte som arrangerades under år 2014 
kom endast fyra personer. Sedan dess har inga nya initiativ tagits till att starta upp gruppen. 
Kommunchefen uppger vid intervju att allmänheten visade ett stort intresse för att engagera 
sig i samband med det stora flyktingmottagandet under hösten 2015, men att medborgarna 
inte visste hur de skulle gå till väga för att kunna hjälpa till. Kommunchefen menar att detta 
hade kunnat vara ett användningsområde för den frivilliga resursgruppen. 

» Riskhanteringsgrupp 
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys framgår att kommunen har en riskhanteringsgrupp. 
I gruppen ingår kommunens verksamhetschefer, säkerhetssamordnare samt 
fastighetsansvarig. Enligt risk- och sårbarhetsanalysen har riskhanteringsgruppen en 
övergripande roll och uppgift att se helheten avseende de risker som finns i kommunen. 
Säkerhetssamordnaren uppger vid intervju att gruppen har sitt ursprung i en genomlysning 
av kommunens säkerhet som gjordes år 2011. Efter genomlysningen fick 
riskhanteringsgruppen i uppgift att vidta ett antal säkerhetshöjande åtgärder i kommunen, 
exempelvis att kontrollera lås och larm, passagesystem och nödutgångar. Enligt 
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styrdokument och övningsplan 2015-2018 ska riskhanteringsgruppen aktiveras igen. Vid 
intervjuer framkommer att säkerhetssamordnaren och kommunchefen inte vet om gruppen 
finns kvar eller hur den ska se ut framöver. Säkerhetssamordnaren uppger att gruppen 
vidtagit de åtgärder som framkom vid genomlysningen och att det nu är oklart om gruppen 
ska få ytterligare uppgifter. 

3.2.2. Planer och styrdokument 

Kommunen har upprättat ett antal planer och styrdokument kopplat till sitt arbete med 
krisberedskap vilka beskrivs i följande avsnitt. 

Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Styrdokument och 
övningsplan för 

kommunens 
krishantering 

Lednings- och 
informationsplan 

Verksamheternas 
krisplaner 

B/7d 3. Planer och styrdokument för kommunens krisberedskap. 

Risk- och sårbarhetsanalys 
I LEH åläggs kommuner skyldighet att sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys. 
Sammanställningen ska innehålla resultat från en analys av vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka kommunal verksamhet. 
Syftet med analysen är bland annat att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att 
hantera kriser. Föreskrifter utvecklade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) anger riktlinjer för hur en risk- och sårbarhetsanlys bör genomföras och utformas. I 
MSB:s föreskrift (MSBFS 2015:5) framgår att risk- och sårbarhetsanalysen ska utgå från 
kommunens geografiska område och den riskbild som råder. Arbetet bör utgå från att 
systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och oönskade händelser, bedöma hur 
troligt det är att händelserna inträffar, bedöma de omedelbart negativa konsekvenserna och 
slutligen bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar. 

Risk- och 
Riskbedömning Sårbarhetsbedömning sårbarhetsanalys 

R^k- Riskanaivs R i s k " F ö m å 9 e " hets"'" ^ h ' 3 ' identifiering ^ a n a l y s u t v ä rder ing bedömning ^ o c h ^ 

B/7d 4. Innehåll i risk- och sårbarhetsanalys enligt MSB:s riktlinjer. 
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Kommunfullmäktige ska senast den sista oktober under det första kalenderåret efter 

ordinarie val rapportera resultatet av sin risk- och sårbarhetsanalys till länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktige antog 2015-10-19 kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. I 

analysen redovisas en sammanställning av identifierade risker och sårbarheter med 

anledning av de extraordinära händelser som bedöms kunna inträffa. Sammanställningen 

redogör vilka objekt som kan komma till skada av händelsen samt potentiella konsekvenser 

som kan följa. Exempelvis att brand på ett gruppboende skulle leda till konsekvenser i form 

av utrymning, ersättningslokaler och stöd till drabbade och anhöriga. Av genomförd intervju 

framkommer att risk- och sårberhatsanalysen grundas i en risk- och sårbarhetsbedömning 

genomförd av kommunens säkerhetssamordnare samt verksamheterna. Av analysen 

framgår att kommunen bedöms ha god förmåga att motstå och hantera identifierade risker. 

Länsstyrelsen bedömde vid sin uppföljning att kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

uppfyller kraven i MSB:s föreskrifter. 

Av MSB:s föreskrifter framgår att kommunen årligen ska följa upp risk- och 
sårbarhetsanalysen och redovisa uppföljningen till länsstyrelsen. Kommunstyrelsen fick vid 
sitt sammanträde 2016-03-09 en redovisning av den uppföljning som lämnats till 
länsstyrelsen för år 2015. 
* Styrdokument och övningsplan för kommunens krishantering 
Enligt resultatet i risk- och sårbarhetsanalysen har kommunen behov av att vidta åtgärder. 
En åtgärd som framkommer är att kommunen regelbundet ska utföra övningar och 
utbildningar för att ytterligare minska sårbarheten och öka krisberedskapsförmågan. Av 
Styrdokument och övergripande plan för kommunens krishantering framgår en översiktlig 
beskrivning av arbetet under mandatperioden samt en övningsplan. Styrdokumentet antogs 
av fullmäktige 2015-10-19. Övningsplanen är en grovplanering med möjlighet att byta ut eller 
komplettera övningar efter behov. Säkerhetssamordnaren uppger vid intervju att övningarna 
för 2016 inte har fullföljts enligt plan. Övningarna var planerade att ske i november 2016 i 
samband med en stor samverkansövning, SAMÖ 2016. Övningen skulle omfatta ett 90-tal 
organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap, däribland ett femtiotal kommuner, 
fyra länsstyrelser, flertalet myndigheter och regeringskansliet. I december 2015 beslutade 
MSB och länsstyrelsen att övningen skulle ställas in med hänvisning till det ansträngda läget 
som samhället befann sig i med anledning av flyktingsituationen. Övningen kommer att 
hållas vid ett annat tillfälle. 
Enligt säkerhetssamordnaren planerar kommunen att hålla en egen övning för kommunens 
verksamheter under våren 2017. Då kommunen haft stor personalomsättning på en rad 
nyckelfunktioner såsom kommunchef, IT-strateg, kvalitetschef, kommunikationsansvarig och 
flera personer som bemannar upplysningscentralen planeras övningen först till nästa år när 
alla nya medarbetare är på plats. Vid kommunens senaste övning år 2015 övades 
upplysningscentralen och informationsgruppen. ¥ Lednings- och informationsplan 2015-2018 Lednings- och informationsplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-10-19. Planen innehåller riktlinjer för verksamheten under extraordinära händelser. Planens första del är en 
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ledningsplan som beskriver organisationen vid en extra ordinär händelse. Bland annat 

beskrivs krisledningsnämndens, krisledningsstabens, säkerhetssamordnarens och 

servicefunktionens respektive ansvar om uppgifter. Den andra delen, informationsplanen, 

beskriver hur informationsorganisationen ska se ut vid en extraordinär händelse samt dess 

uppgifter. Exempelvis kan kommunen vid en händelse som medför ett stort 

informationsbehov starta en upplysningscentral i medborgarkontoret. 
t Verksamheternas krisplaner 
Risk- och sårbarhetsanalysen framhåller att kommunens egna verksamheter är 
samhällsviktiga och att dessa redovisas i separata krisplaner. Styrdokument och övningsplan 
fastställer att social verksamhet, teknisk verksamhet och bildningsverksamheten har egna 
krisplaner som kommer revideras under mandatperioden. Enligt kommunens lednings- och 
informationsplan ska krisplanerna innehålla detaljerad information om verksamhetens 
agerande vid en samhällsstörning eller under en extraordinär händelse. Verksamheterna tar 
fram krisplanen i samarbete med säkerhetssamordnaren. I Styrdokument och övningsplan 
framgår inga ytterligare riktlinjer eller rutiner för arbetet med krisplaner. 
I förstudien har vi tagit del av krisplan för den sociala och tekniska verksamheten. 
Verksamheterna har upprättat lokala risk- och sårbarhetsanalyser där potentiella risker 
framgår följt av riskreducerade åtgärder och handlingsplan för att hantera risken. Sociala 
verksamheten genomförde i början på 2015 ett antal riskanalyser för olika delar av 
verksamheten. Krisplanen arbetades fram med stöd av kommunens säkerhetssamordnare 
och fastställdes 2015-03-19. Tekniska verksamhetens krisplan är daterad 2013-11-05. 
Planen arbetades fram inom verksamheten utan stöd av säkerhetssamordnaren som dock 
godkände den slutliga versionen. Till planen finns ett antal underliggande risk- och 
sårbarhetsanalyser utifrån scenarion om förorening av dricksvatten, elavbrott och snöoväder. 
I förstudien framkommer att bildningsverksamheten inte upprättat någon krisplan på flera år. 
Bildningsverksamhetens senaste risk- och sårbarhetsplan upprättades av den före detta 
barn- och ungdomsförvaltningen 2008-04-16. Säkerhetssamordnaren uppger vid intervju att 
bildningsverksamheten har påbörjat arbete för att ta fram en krisplan. 
I kommunens lednings- och informationsplan framgår att miljö- och byggverksamheten inte 
upprättar krisplaner. Detta med hänvisning till att informationsplanen innehåller de uppgifter 
som behövs för att verksamheten ska kunna ledas på ett tillfredsställande sätt vid en 
samhällsstörning eller under extraordinär händelse. Säkerhetsamordnaren uppger att inte 
heller den allmänna verksamheten upprättar egen krisplan. Detta då verksamheten vid en 
extraordinär händelse omfattas av den kommunövergripande organisationen såsom 
krisledningsstab och upplysningscentral och därför inte behöver en egen plan. Detta 
undantag finns inte angivet i något av kommunens styrdokument. 
¥ POSOM-plan 2014-2018 
Planen fastställdes av kommunstyrelsen 2014-09-23. Vid större och akuta krissituationer där 
ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska 
kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. Planen beskriver mål 
och arbetsorganisationen för verksamheten. Som bilagor till planen finns ett antal 

11 



EY 
Building n hetter 
working world 

rutinbeskrivningar, exempelvis rutiner för att starta upp gruppen, delegationsordning och 

larmlista för inringning av personal. 

3.2.3. Övrigt 

Enligt LEH ska kommunen informera länsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Länsstyrelsen följde upp detta genom ett besök i 
kommunen i början på år 2016. I länsstyrelsens beslut daterat 2016-03-11 framgår att 
länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH och har redovisat ett 
väl genomfört och väl dokumenterad arbete när det gäller samtliga uppgifter som regleras i 
lagen. Länsstyrelsen identifierade tre utvecklingsområden: att utveckla arbetet med det 
geografiska områdesansvaret, bibehålla kontinuerliga utbildning- och övningsinsatser enligt 
plan samt att reglementet för krisledningsnämnden bör antas på nytt utifrån nu gällande 
lagstiftning. Det framtida krisberedskapsrådet är som tidigare nämnt en åtgärd utifrån 
rekommendationen att utveckla det geografiska områdesansvaret. Reglementet för 
krisledningsnämnden har reviderats. I förstudien framkommer dock inga åtgärder som 
vidtagits för att bibehålla kontinuerliga utbildnings- och övningsinsatser. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-25 att genomföra ett antal tekniska åtgärder för att 
förbättra den kommunala ledningsplatsen vid en extraordinär händelse. Åtgärderna 
arbetades fram av en projektgrupp bestående av bland andra representant från MSB, 
kommunchef och säkerhetssamordnare. Åtgärderna omfattar utbyte av reservkraften för 
kommunhuset, inköp av teknisk utrustning till krisledningsstabens sammanträdesrum, 
säkerhetsglas till receptionen samt centralantenn till medborgarhuset för marksända 
sändningar av TV och FM-radio. I budget 2016 till 2019 finns årliga medel avsatta till 
investeringarna. Kommunen har även sökt ekonomiskt bidrag från MSB som kan stå för upp 
till 50 % av investeringarna. 
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4. Svar på förstudiens frågor och slutsats 

4.1. Svar på förstudiens ställda frågor 

Frågor Svar 

Finns en fungerande och 
ändamålsenlig organisation för 
säkerhetsarbetet? 

Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd 
och ansvarar för att minska sårbarhet och för att 
ha god förmåga att hantera krissituationer i fred 
och under höjd beredskap. Räddningsnämnden 
ansvarar för kommunens skyldigheter enligt LSO 
och samordningen av det förebyggande 
krisberedskapsarbetet. Kommunen har två 
säkerhetssamordnare tillsammans med 
samverkande kommuner. Inom kommunen finns 
flera grupper som är involverade i kommunens 
krisberedskapsarbete, däribland POSOM-grupp 
och krishanteringsråd. Utifrån vad som 
framkommit i förstudien finns en fungerande och 
ändamålsenlig organisation för säkerhetsarbetet. 

Finns aktuella och relevanta planer 
och styrdokument för verksamheten? 

Räddningstjänstens handlingsprogram har inte 
reviderats under mandatperioden i enlighet med 
kraven i LSO. Kommunen har upprättat en risk-
och sårbarhetsanalys som enligt länsstyrelsen 
uppfyller kraven i MSB:s föreskrifter. Därtill har 
kommunen upprättat styrdokument och 
övningsplan, lednings- och informationsplan och 
POSOM-plan. Den tekniska och sociala 
verksamheten har upprättat krisplaner och gjort 
egna riskanalyser. Bildningsverksamheten har 
inte upprättat en egen krisplan sedan år 2008. 
Utifrån ovanstående anser vi att somliga 
relevanta styrdokument saknas och att andra 
behöver uppdateras. 

Vilket arbete görs med risk- och 
sårbarhetsanalys? 

Kommunfullmäktige har antagit en risk- och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018. 
Analysen grundas i risk- och 
sårbarhetsbedömningar genomförda av 
kommunens säkerhetssamordnare samt den 
tekniska och sociala verksamheten. 
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4.2. Slutsats 

Syftet med förstudien har varit att översiktligt granska kommunens arbete med säkerhet och 
krisberedskap. Utifrån kartläggningen har vi uppmärksammat följande risker: 

Risk för att väsentliga styrdokument saknas då räddningstjänstens handlingsprogram 
ännu inte har reviderats under mandatperioden, vilket är ett lagkrav. 
Risk för att den frivilliga resursgruppen inte bedrivs enligt politiska intentioner då 
kommunstyrelsens beslut om att införa gruppen inte kunnat verkställas. 
Risk för att förtroendevalda och tjänstemän inte får den utbildning som de behöver för 
att kunna klara sitt säkerhetsåtagande då övningsplanen för år 2016 inte följts. 

• Risk för att risk- och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå inte genomförs i 
tillräcklig omfattning. Den allmänna verksamheten gör ingen egen analys, 
bildningsverksamheten har inte upprättat någon krisplan för verksamheten sedan år 
2008 och tekniska verksamheten har ännu inte reviderat sin krisplan under 
mandatperioden. 

Göteborg den 9 december 2016 

Elin Cronholm 
Verksamhetsre visor 
Ernst & Young AB 

Mikaela Bengtsson 
Kvalitetssäkrare och certifierad kommunal yrkesrevisor 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 Källförteckning 

I förstudien har vi genomfört telefonintervjuer med: 
h Kommunens säkerhetssamordnare 

Kommunens tidigare t.f. kommunchef* 

*Kommunchefen som intervjuats var tillförordnad kommunchef då förstudien påbörjades. 
Under arbetet med förstudien tillsattes en ny kommunchef som fått möjlighet att faktagranska 
rapporten. 

Vi har tagit del av följande dokumentation: 
• Avtal gemensam räddningsnämnd 

Kommunal ledningsplats - förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i 
Grästorps kommun (Åtgärdsförslag 2016-05-27) 

• Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-24, § 156 
• Kommunstyrelsens protokoll januari - november 2016 
• Kommunstyrelsens reglemente (KF 2016-06-13) 
• Krisledningsnämndens reglemente (KF 2016-06-13) 
• Krisplan (Social verksamhet 2015-2018, 2015-03-19) 

Krisplan med bilagda risk- och sårbarhetsplaner (Tekniska förvaltningen, 2013-11-05) 
Lednings- och informationsplan 2015-2018 (KF 2015-10-19) 

i Länsstyrelsens beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete 2016-03-11 (Dnr 
456-1691-2016) 

• MSB:s föreskrifter om kommunernas risk - och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) 
• MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser (april 2011) 
• POSOM-plan 2014-2018 (KS 2014-09-23) 

Risk- och sårbarhetsanalys Grästorps kommun 2015-2018 (KF 2015-10-19) 
• Risk- och sårbarhetsplan (Barn- och ungdomsförvaltningen 2008-04-16) 
• Räddningsnämndens reglemente (KF 2016-06-13) 
* Styrdokument och övningsplan för kommunens krishantering 2015-2018 (KF 2015¬

10-19) 
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