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Sammanfattning  

I denna rapport sammanfattas resultatet av granskning av krisberedskapsarbetet. Granskningens syfte är att 
undersöka och bedöma förutsättningar för måluppfyllelse för krisberedskapsarbetet.  

Granskning av krisberedskapsarbetet 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa kan påverka den 
egna verksamheten. Kommunen behöver ha beredskap för oönskade händelser, dess konsekvenser samt på det sätt 
de kan reduceras eller elimineras. Samtliga förvaltningar deltar i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och 
samhällsviktiga verksamheter deltar i arbetet med kontinuitetshantering. Krisberedskapsövningar genomförs med 
jämna mellanrum. Informationer nås via hemsidor. Kommunikationsplan säkerställs av utbildad och övad personal. 
Kommunens förmåga att hantera kriser och eventuella konsekvenser från oönskade händelser säkerställs genom 
kontinuerlig utbildning, planering och övning av härför utsedda personer. 

Bedömning 

Vi har bedömt att förutsättningarna för måluppfyllelse i krisberedskapsarbetet är tillfredsställande. 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Bedömningen grundas enligt följande  
         
        Erfordrar väsentliga förbättringar  
         
        Erfordrar förbättringar  
             
        Tillfredsställande mindre iakttagelser 
 
        Tillfredsställande  
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Krisberedskapsarbetet  

Granskning Resultat 

Riktlinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys 
Information om övningen Ångerfylld 
Riktlinjer för kontinuitetshantering 
Program för krisberedskap 
Krisledningsplan med bilagor Kriskommunikationsplan, POSOM-plan och RSA 
förtroendekris.  
Krisberedskapsrapport 2016 
Protokoll och anteckningar från krisledningsgrupp och KSAU 
 
Mål och riktlinjer för arbetet framgår av styrdokumenten. 
 
Samtliga förvaltningar deltar i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, 
samhällsviktiga verksamheter deltar i arbetet med kontinuitetshantering. 
Ledningsgruppen och KSAU är informerade om arbetet med krisberedskap och 
med jämna mellanrum testas kunskaperna genom deltagande i 
krisberedskapsövningar. 
 
Det finns en grundläggande planering för ledning och samverkan inom 
samhällsviktiga funktioner. Planeringen ses över och kompletteras 
kontinuerligt varefter som brister och behov identifieras. 
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Krisberedskapsarbetet 

Granskning Resultat  

Informationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återrapport i nämnd 

Information till kommuninvånare om risker och åtgärder nås via hemsidan. 
Kommunanställda når informationer om risker och planering via intranät och 
chefsguiden. 
 
Vid en eventuell händelse finns anvisningar i kriskommunikationsplanen för att 
nå personer både internt och externt. 
 
Genom planering, övning och utbildning säkerställs förmågan att hantera 
kriser och eventuella konsekvenser från oönskade händelser 
 

 
Informationer lämnas i KSAU via årlig krisberedningsrapport. 

 


