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VÄNNÄS KOMMUNREVISION INFORMERAR 

Granskning av kommunens kris- och 

katastrofberedskap 

Granskningens inriktning 

Kommunen ska bland annat verka för en säker och 

trygg kommun genom att förebygga och hantera 

risker, förluster, störningar och skador på grund av 

oförutsedda händelser. Genom god planering ska 

kommunen förhindra eller minimera negativa 

konsekvenser för anställda, kommuninvånare, 

verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. Om 

ändå negativa konsekvenser uppstår ska beredskap 

finnas för detta.   

Enligt lag (2006:544) om kommuners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap ska det i varje kommun finnas en 

krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter då 

extraordinära händelser i fredstid inträffar (t.ex. 

extrem väderlek eller pandemi). Genom denna 

lagstiftning har bland annat kommunernas 

skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser 

och kommunernas ansvar för den fredstida 

krishanteringen i det egna geografiska området 

reglerats. Lagen syftar till att kommunerna ska 

minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god 

förmåga att hantera krissituationer i fredstid. 

Kommunen ansvarar således för att den kommunala 

verksamheten fungerar så störningsfritt som 

möjligt.  

Resultat 

Kommunens beredskap motsvarar i allt väsentligt 

de krav som ställs i lagstiftningen och 

överenskommelse mellan SKR och MSB. 

Granskningen visar att kommunen har en god 

följsamhet mot lag om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser och 

överenskommelse mellan SKR och MSB som 

reglerar kommunen uppgifter för att säkerställa en 

god krisberedskap i fredstid.  

Det finns upprättade riskanalyser och planer som 

motsvarar kraven i lag och överenskommelse. 

Vidare finns en upprättad krisorganisation i syfte att 

uppnå en effektiv ledning och samordning vid 

behov.  

Vi har däremot noterat vissa områden som kan 

förbättras. Det handlar främst om att utvärdera 

utbildningar och övningar samt dokumentera detta 

för att använda lärdomarna som underlag i det 

fortsatta arbetet med att stärka krisberedskapen. 

Vidare har inte krisledningsnämndens ledamöter 

blivit formellt valda i fullmäktige. Vi har även i 

rapporten pekat ut behov av minde justeringar i 

reglemente och styrdokument. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi 

kommunstyrelsen att: 

- Förtydliga krisledningsnämndens reglemente 

avseende nämndens rätt att överta verksamheter 

från övriga nämnder. 

- Dokumentera utvärderingar efter genomförda 

utbildnings- och övningsinsatser för att ta lärdom 

inför det fortsatta arbetet med att stärka kommunens 

krisberedskap.  

- Säkerställ att ledamöter i krisledningsnämnden 

blir korrekt valda av fullmäktige. 

 

EYs rapport ”Granskning av kommunens kris- och 

katastrofberedskap 2022” 
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