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1

Bakgrund
Vi har av Arboga kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp granskningen av
beredskap för kris och extraordinära händelser som genomfördes 2015. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2018.
Under 2015 genomfördes en granskning av kommunens beredskap för kris och
extraordinära händelser. Granskningen var främst inriktad på ledning och samverkan
avseende planering, utbildning och övning samt uppföljning. Den övergripande
bedömningen var att kommunen hade en bra organisation för kris- och
beredskapsarbetet. Kommunstyrelsen hade dock inte uppdaterad risk- och
sårbarhetsanalys. Därtill saknade barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
tekniska nämnden lokala krishanteringsplaner. Detta trots att samtliga nämnder hade i
uppdrag att ta fram sådana planer.
Det framkom även i granskningen att kommunen avsåg att utveckla arbetet med riskoch sårbarhetsanalysen utifrån de nya föreskrifterna från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap som presenterades 1 mars 2015. Den nya föreskriften
gör gällande att några grundläggande delar ska finnas med i analysen. Det handlar om
att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika oönskade händelser,
bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera verksamhetens
sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar.

2

Syfte
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har åtgärdat de brister som
framkom vid granskningen 2015.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

— Har kommunen reviderat risk- och sårbarhetsanalysen under den senaste
mandatperioden?

— Har samtliga nämnder beslutat egna krishanteringsplaner?
— Har kommunstyrelsen följt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter avseende risk- och sårbarhetsanalyser som gällt sedan 1 mars 2015?

3

Avgränsning
Granskningen omfattar de brister som uppdagades i granskningen 2015 och eventuella
åtgärder som vidtagits med anledning av dessa brister. Avgränsningen framgår till stor
del av revisionsfrågorna.
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4

Revisionskriterier
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap

— Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps gällande föreskrifter för risk- och
sårbarhetsanalys

— Reglemente för krisledningsnämnden

5

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsen och dess övergripande ansvar för kommunens
beredskapsarbete samt dess ansvar som krisledningsnämnd samt samtliga nämnder
avseende dess ansvar att ta fram krishanteringsplaner.

6

Metod
Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och intervjuer/
avstämningar med berörda tjänstemän.

7

Projektorganisation
Granskningen kommer att utföras av Patrik Hellberg, revisor under ledning av Karin
Helin-Lindkvist, certifierad kommunal yrkesrevisor.

8

Prövning av oberoende och integritet
Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendationer prövat vårt oberoende. Vi har inte
funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan
ifrågasättas.

9

Tidplan
Granskningen kommer att påbörjas under augusti månad.

10

Introduktion och avrapportering
Projektet kommer att inkludera en introduktion till berörda vid kommunen. Vi kommer
vid introduktionen att beskriva syftet med granskningen, vilka metoder som kommer att
användas samt vad som förväntas av de som blir berörda av granskningen.
Den skriftliga rapporten kommer att presenteras vid ett tillfälle för revisorerna vid
sammanträdet i september 2018.
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Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring av granskningen och revisionsrapporten sker i enlighet med KPMGs
gällande rutiner

12

Undertecknande och godkännande
Revisorerna i Arboga kommun beslutar vid sammanträde2018-06-20 att ge ordförande
i uppdrag att godkänn projektplanen.

För revisorerna i Arboga kommun

För KPMG

Jan Erik Isaksson

Karin Helin Lindkvist

Ordförande

Certifierad kommunal revisor
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KPMG AB
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