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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner svaren till Kommunrevisorerna på de frågor som
uppkom i samband men granskningen av kommunens krisberedskap och överlämnar
svaren till revisionen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunrevisorerna utförde PWC en Granskning av kommunens
krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Ekerö
kommuns Säkerhetsenhet samt Kommunledning medverkade i granskningen. Efter
genomförd granskning är PWC:s sammanfattade bedömning att kommunen har en
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftningen men det framkom två frågor
som det i detta tjänsteutlåtande svaras på.
Revisionen har begärt Kommunstyrelsens svar på de förbättringsområden som
framkom i granskningen. Revisonen behöver svaret senast 15 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, säkerhetsenheten, 2019-01-17
Revisionsrapport, Granskning av kommunens krisberedskap, 2018-12-13
Ärendet
Revisionen har genom de upphandlade revisorerna i PwC intervjuat tjänstemännen
som utgör kommunens krisledning, dvs säkerhetsenheten, kommundirektör och
biträdande kommundirektör. I intervjuerna framkom två förbättringsområden i
kommunens organisation för krisledning och krisberedskap samt det systematiskt
arbete med dokumentation i krisarbetet.
Säkerhetsenheten har tillsammans med kommunens ansvariga tjänstemän för
krisledning tagit fram svar på revisionens synpunkter. Sammanfattningsvis är de
åtgärder som planerats i linje med det revisionen anmärkt på. Arbetet med dessa
förbättringar påbörjats under föregående mandatperioden och har i vissa delar
slutförts. Fortsatt arbete sker under 2019 och kommande år, bland annat gällande
krisledningens organisation och säkrat upp dokumentationen.
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2.1 Organisation för krisledning och krisberedskap
Kontrollmål: Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisledning/ beredskap?
Svar: 2.1 Organisation för krisledning och krisberedskap
Brist: Personberoende.
Åtgärd: kontinuitetsplaner för en bredare kompetensnivå inom
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att påbörjas under 2019. Arbetet innebär
framtagande av fler planer och instruktioner samt övningar detta skall även
implementeras på fler funktioner inom förvaltningen.
Utökande av TIB-funktion (tjänsteman i beredskap) samt KIB-funktion
(kommunikatör i beredskap) skall genomföras under 2019. KIB kommer att utökas
med idag 1 person till 3 personer. TIB kommer att utökas från idag 2 personer till
minst 4 personer.
2.3 Systematiskt arbete
Kontrollmål: Har kommunen ändamålsenlig dokumentation och arbetar de
systematiskt med krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser?
Svar: 2.3 Systematiskt arbete
Brist: Gammal och otydlig dokumentation.
Åtgärd: Då säkerhetsenheten varit till stor del ansvarig för kommunens risk och
sårbarhets arbete samt krisledningsfunktion därtill all övrig säkerhet i kommunen
har arbetsbelastningen varit för hög för att uppfylla de ambitioner säkerhetsenheten
initialt haft gällande både dokumentation samt övningar i krisberedskap.
Säkerhetsenheten har flaggat för att mer tid eller mer personal behövs för att uppfylla
kraven som ställs från övriga myndigheter gällande krisberedskap, säkerhetsskydd
och kontinuitetsarbete. Genom omdisponering av budget mellan Fastighetskontoret
och säkerhetsenheten möjliggör Kommunstyrelseförvaltningen en utökning i budget
2019. Från och med första kvartalet 2019 utökar säkerhetsenheten för att svara upp
mot det utökade ansvaret för kommunen och det arbetsåtagande det medför.
Gällande dokumentation fanns bristen i att dokumentationen var gammal och ej
tillgänglig digitalt. Kommunens centrala krisledningsfunktion har övergått till
digitala larmlistor och meddelandefunktioner i form av mobila applikationer för att
på så sätt minska sårbarheten och öka krisledningens förmåga att snabbt agera.
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