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1 Sammanfattning 
KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar 
inte fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga riktlinjer 
och rutiner för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid störningar på 
elnät, IT-system och telefoni över tid. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns det delvis 
finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner från ett kommunövergripande perspektiv om 
samhällsviktig verksamhet. Inom krisberedskapsområdet finns flertalet styrande 
dokument i en kommun, dessa dokument anges i överenskommelsen mellan Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) samt i speciallagstiftningen för området. Utöver dessa styrande dokument är 
reglementen ett centralt dokument. Vi bedömer att de styrande dokument till vissa 
delar är ändamålsenliga. För att illustrera; kommunen saknade vid tidpunkten för 
granskningen beslutad övnings- och utbildningsplan, krisledningsplanen är beslutad av 
kommunstyrelsen men omfattar även de kommunala bolagen samt i reglementena för 
nämnderna finns det inte angivet att nämnden inom sitt verksamhetsområde har 
uppgifter gällande krisberedskapen.  

De samhällsviktiga verksamheterna, som varit föremål för denna granskning, arbetar i 
olika omfattning förebyggande. Vi kan däremot för ett antal verksamheter konstatera att 
det brister för att kunna hantera avbrott på el, IT-störningar och telefoni över tid. Vi 
bedömer att kommunens metod för krisberedskapsarbete är systematisk. Det är enligt 
vår bedömning av vikt att övningsverksamheten utvecklas i kommunen. Mot bakgrund 
av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen  

- genomföra en översyn av reglementen ur ett krisberedskapsperspektiv, se 
avsnitt 4.1.1 

- genomföra en översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen ur ett 
krisberedskapsperspektiv, se avsnitt 4.1.1 

- initiera en översyn av krisledningsplan, se avsnitt 4.1.3  

- säkerställa att utbildning genomförs, se avsnitt, se avsnitt 4.2.3  

- säkerställ att rutiner finns i all samhällsviktig verksamhet för att hantera ett 
avbrott ur ett kort och långt tidsperspektiv, se avsnitt 4.2.2 

- säkerställ att uppföljning av krisberedskapsarbetet sker under varje 
mandatperiod av kommunstyrelsen, se avsnitt 4.1.2 

- tillse att övnings och utbildningsplan säkerställs, se avsnitt 4.1.6   
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2 Bakgrund 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar 
inte fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Under 2021 inträffade ett antal IT-incidenter där blev tydligt för medborgarna hur 
sårbart samhället är för större IT-störningar. Attacker mot både dagligvaruhandeln och 
Kalix kommun synliggjorde konsekvenserna av när IT-systemen slutar fungera. Även 
andra händelser såsom elavbrott, bränder och nederbörd kan innebära svårigheter att 
leverera tjänster till medborgare.  

Den tekniska och digitala utvecklingen innebär att sårbarheten ökar. Det är viktigt att 
kommunen har en tydlig analys om vilka områden som behöver fungera utan IT-stöd/el 
eller om andra störningar inträffar och på vilket sätt det ska ske.  

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att det saknas tillräcklig beredskap för 
sådana händelser.  

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga riktlinjer 
och rutiner för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid störningar på 
elnät, IT-system och telefoni över tid. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna identifierat och analyserat vilka 
samhällsviktiga verksamhetsområden som är kritiska vid olika former av mer 
störningar och avbrott över tid?  

• Finns det riktlinjer och rutiner för åtgärder vid upptäckt av sådana störningar 
och avbrott för samhällsviktig verksamhet? 

• Finns det planering om vilka uppgifter som ska prioriteras och hur uppgifterna 
ska lösas utan t ex el och/eller IT-stöd för samhällsviktig verksamhet?  

• Har det genomförts övningar eller liknande för att säkerställa att riktlinjerna och 
rutinerna är ändamålsenliga och kända inom organisationen vid störningar eller 
avbrott över tid?  

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Granskningen omfattar 
inte styrande och stödjande dokument utifrån NIS-direktivet och informationssäkerhet.  
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Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar organisation och arbetssätt 
avseende krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd i samma dokument. I 
rapporten berörs det som avser krisberedskap då civilt försvar inte ingår i denna 
granskning. 

En granskning av detta slag riskerar att offentliggöra svagheter i samhällsviktig 
verksamhet. Beroende resultat av granskningen kan därför rapporteringen behöva 
genomföras på ett annat sätt än vanligt och detaljeringsgraden i rapporteringen är 
därför låg. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
— Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande förordning 
— MSB1FS 2015:5  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av: 

Reglemente för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden samt övriga nämnders 
reglementen samt delegationsordning för kommunstyrelsen, program för 
krisberedskaps och civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan, riktlinjer 
för kontinuitetshantering.  

2.4 Metod 

Intervjuer har genomförts med: säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare samt 
ett urval av verksamhetsföreträdare för samhällsviktig verksamhet Rapporten är 
faktakontrollerad av säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Lagstiftning och 
nationella styrande dokument  

  

 
1 MSB: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
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3 Inom krisberedskapsområdet 

I lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, regleras bland annat kommuners ansvar 
vid krissituationer i fredstid.  

Det geografiska områdesansvaret är en lagreglerad kommunal uppgift enligt LEH och 
är centralt ur både krisberedskap -och höjdberedskapsperspektiv. Ansvaret innebär att 
kommunen ska verka för att olika aktörer, bland annat de som bedriver samhällsviktig 
verksamhet, inom kommunens geografiska område får möjlighet att samverka i syfte 
att uppnå samordning av förberedelser inför hantering av extraordinära händelser.2 

För att fullgöra åtaganden enligt LEH och annan lagstiftning som socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL och lag (2003:778) skydd om skydd mot olyckor, LSO, förutsätts att 
kommunen bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap.    

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner upprätta en risk- och 
sårbarhetsanalys. Kommuner och regioner ska med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera 
extraordinära händelser.  

I överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten 
för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
framgår det hur kommunerna ska arbeta med planeringen utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv. Av överenskommelsen framgår att kommunerna ska ha 
följande dokument:  

- Ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap som anger 
kommunens övergripande mål och inriktning med arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden. 

- En plan för hantering av extraordinära händelser 

- En utbildnings – och övningsplan 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

- En risk och sårbarhetsanalys (RSA). 

Styrdokumentet, planen för hanteringeringen av extraordinära händelser, utbildnings- 
och övningsplanen samt reglementet för krisledningsnämnden ska vara beslutade 
senast 31 december under den nya mandatperiodens första år.  

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner med beaktande av RSA, för varje 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. I 

 
2 MSB, Samverkan och ledning, vägledning för lokal IS, s 4.  
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överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 framgår att 
styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige och innehålla följande;  

― övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

― kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys  

― kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

― vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperiod 

Till stöd för att bedöma vad som är samhällsviktig verksamhet har MSB utarbetat ett 
metodstöd: Nationell vägledning samhällsviktig verksamhet med en tillhörande 
förteckning för att identifiera samhällsviktiga funktioner.3 

Dessa samhällsviktiga funktioner ingår i den kommunala kompetensen enligt 
förteckningen:  

- Barnomsorg och utbildning:  
Omsorg om barn, utbildning för barn- och unga och övrig utbildning och 
forskning 

- Dricksvattenförsörjning, avlopp och avfall 
Avfallshantering, avlopp och dricksvatten 

- Ekonomisk säkerhet 
utbetalning av ersättning 

- Energiförsörjning  
El, energi gas, fjärrvärme och fjällkyla, flytande drivmedel och bränslen 

- Handel och industri 
Bygg och anläggning 

- Hälsa, vård och omsorg 
Hälso – och sjukvård 

- Hälsa, vård och omsorg 
Omsorg och socialtjänst 

- Information och kommunikation 
Infrastruktur och tjänster för elektroniska kommunikationer, infrastruktur och 
tjänster för lagring och bearbetning av information.  

 
3 MSB, identifiering av samhällsviktig verksamhet: Lista med viktiga samhällsfunktioner 
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- Livsmedelsförsörjning 
Måltidsverksamhet 

- Offentlig förvaltning 
Allmänna val, krishantering, styrning, ledning och förvaltning 

- Ordning och säkerhet 
Skyddsverksamhet 

- Personalförsörjning 
Personalförsörja samhällsviktig verksamhet 

- Räddningstjänst och skydd för civilbefolkningen 
Räddningstjänst, varning och alarmering 

- Transport  
Kollektivtrafik 
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4 Resultat av granskningen 
4.1 Styrande dokument  

Granskningen avser krisberedskap därför redogör vi inte för de delar i styrdokument 
som behandlar civilt försvar och höjd beredskap. 

4.1.1 Reglementen och delegationsordning 

Kommunen har följande styrelse och nämnder; kommunstyrelse, arbetslivsnämnd, 
samhällsnämnd, skolnämnd, socialnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd4.  

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att de ansvarar för kommunens arbete med 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt LEH. Kommunstyrelsen 
har inte i enligt sitt reglemente i uppgift att begära bistånd eller bevilja bistånd till andra 
kommuner vid en extra ordinär händelse. 

Kommunstyrelsen delegationsordning5 omfattar inga beslutspunkter inom området 
krisberedskap.  

I de övriga nämndernas reglementen framgår inte några uppgifter gällande 
krisberedskap. 

Av krisledningsnämndens reglemente framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgör krisledningsnämnden. Val av ledamöterna till nämnden6 har skett av 
kommunfullmäktige. Vidare framgår att ordföranden för nämnden bedömer när det 
råder en extraordinär händelse och beslutar att nämnden ska träda i funktion. Beslutet 
och motivet till beslutet ska dokumenteras.  

Ordföranden får besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid ordförandens frånvaro träder vice eller 2 e 
vice ordförande in i dennes ställe. Nämnden får besluta att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder samt helägda kommunala bolag där det är 
reglerat i avtal eller ägardirektiv. Av reglementet framgår att nämnden får begära 
bistånd eller bevilja bistånd till andra kommuner under förutsättning att det är inom 
ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen.  

Besluten ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.  

 
4 Dnr KS 2021–000061 
5 Dnr KS 2022-000204 
6 Kommunfullmäktige 2018-12-04 § 229. 
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4.1.1.1 Bedömning 

Kommunstyrelsens reglemente och dess delegationsordning 

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen i reglementet har ansvar för kommunens 
planering och samordning av arbetet med extraordinära händelser i fredstid. Vi 
bedömer att det i reglementet ska framgå att kommunstyrelsen kan begära och lämna 
bistånd till andra vid en extraordinär händelse i det fall krisledningsnämnden inte är 
aktiverad och behov av sådana beslut behöver fattas. Att besluta om ersättning för 
detta bör även det framgå av reglementet enligt vår bedömning 

Vi kan konstatera att det i kommunstyrelsen delegationsordning saknar beslutspunkter 
inom området krisberedskap.  

Övriga nämnders reglementen 

Vi bedömer att det utgör en brist att det i övriga nämndernas reglementen inte framgår 
uppgifter avseende krisberedskap inom sitt verksamhetsområde. Genom att uppgiften 
framgår av reglementet förtydligas det ansvar som nämnderna har enligt 
ansvarsprincipen.  

Krisledningsnämndens reglemente 

Av reglementet framgår att nämnden kan överta hela eller delar av 
verksamhetsområden förutom från nämnder även från helägda kommunala bolag där 
det är reglerat i avtal eller genom ägardirektiv. Vi konstaterar att den formen av 
reglering som finns för kommunala nämnder finns inte uttryckt för kommunala bolag i 
LEH. 

Ägarstyrningen av kommunala bolag sker genom bolagsordningen och ägardirektiv 
beslutade av kommunfullmäktige. 

Att kommunen som juridiska person genom krisledningsnämnden kan överta delar eller 
hela verksamhetsområden i ett kommunalt bolag som är en annan juridisk person, om 
det är reglerat i avtal eller genom ägardirektiv, är en utvidgning av styrningen över 
bolaget. Vi förstår att det är angeläget att vid extraordinär händelse behöver finnas 
möjlighet att kunna samordna kommunskoncernens samlade resurser, men vi är 
tveksamma om denna ordning är förenlig med aktiebolagslagen. Vi anser därför att det 
behöver säkerställas om den regleringen som finns i reglementet är förenligt med 
aktiebolagslagen.  

Vi bedömer det som positivt att det i krisledningsnämndens reglemente framgår får 
begära bistånd eller bevilja bistånd från annan kommun. Att besluta om ersättning för 
detta bör även framgå av reglementet enligt vår bedömning. 
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4.1.2 Program för krisberedskap och civilt försvar 2019–20227 

I programmet för krisberedskap och civilt försvar 2019–2022, nedan programmet, 
fastställer kommunfullmäktige inriktningen för kommunens arbete med krisberedskap 
och civilt försvar under mandatperioden. Enligt överenskommelsen mellan SKR och 
MSB ska ett styrdokument finnas som beslutas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen är enligt programmet ansvarig för uppföljningen av arbetet gällande 
krisberedskap. Enligt beredskapssamordnare har uppföljning skett med 
kommunstyrelsen presidium avseende pandemin och omvärldsläget under 
mandatperioden. Enligt uppgift kommer uppföljningen för innevarande mandatperiod 
inte ske under denna mandatperiod, utan bedöms ske våren 2023.   

Av programmet framgår att samtliga nämnder, kommunalägda bolag och förbund ska 
beakta denna inriktning i styrningen för den egna verksamheten, och;  

- Bidra till den kommunala krisledningen när det är påkallat 

- Ta fram en plan för hur ledningen av den egna verksamheten ska fungera vid 
kris som utgår från verksamhetens behov och den kommunövergripande 
krisledningsplanen.  

- Årligen till kommunstyrelsens rapportera vilka åtgärder som vidtagits och vilka 
som planeras för det kommande året. 

- När det är påkallat, delta i de åtgärder som följer av detta program. 

- Delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 

- Delta i utbildning och övning. 

I programmet hänvisas det till samhällets skyddsvärden enligt MSB som är;  

Befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, förmågan att upprätthålla 
grundläggande värden demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö 
och ekonomiska värden och nationell suveränitet.  

För att nå samhällets skyddsvärden som är identifierade av MSB ska kommunen: 

- ha förmåga att motstå och kunna hantera samhällsstörningar och störningar i 
enskilda verksamheter i fredstid   

- ha förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå oavsett 
störning 

 
7 Dnr KS 2019–00063 
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 ha förmåga att verka för samordning inom Härnösands geografiska område 

Av programmet framgår att en gemensam bild av verksamheten och dess processer 
underlättar samverkan och arbetet med systemförvaltning, informationsförvaltning, risk- 
och sårbarhetsanalyser, interkontroll, säkerhetsskydd och dataskydd med mera. Vidare 
framgår att beredskapsarbetet ska bygga på dokumenterade etablerade processer, där 
sådana saknas eller är ofullständiga ska processerna beskrivas och dokumenteras i 
samråd med berörda verksamheter.  

Samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för ska under 
mandatperioden ha tagit fram en kontinuitetsplan på den organisatoriska nivå som är 
lämplig. Planeringen ska säkerställa att verksamheten kan upprätthållas på en 
acceptabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Planeringen ska testas och 
revideras regelbundet och vid behov.  

4.1.2.1 Bedömning 

I programmet framgår att samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund har 
uppdrag gällande krisberedskapsarbetet vilket vi ser positivt på. För att stärka 
styrningen av krisberedskapsarbetet är det av betydelse att det framgår även av 
nämndernas reglemente att de har inom sitt verksamhetsområde ansvar för 
krisberedskapen, se avsnitt 4.1.1 

I programmet är det tydligt angivet att kommunstyrelsen är ansvarig för uppföljning av 
programmet vilket är enligt vår bedömning viktigt för att kunna säkerställa ett aktivt 
arbete med programmet i hela kommunen under mandatperioden. Vi kan konstatera att 
kommunstyrelsen under mandatperioden inte följt upp programmet vilket är en brist 
enligt vår bedömning.  

Vi bedömer att arbetet med kontinuitetsplanering är viktigt för att motverka samhällets 
sårbarhet vid avbrott och andra samhällsstörningar. 

4.1.3 Krisledningsplan 

Enligt LEH ska alla kommuner ha en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser vilket även framgår av överenskommelsen mellan SKR och MSB, se avsnitt 
3.1. Syftet med planen är att säkerställa att kommunen har en god 
krishanteringsförmåga, samt att ska en effektiv ledning och samordning vid 
samhällsstörningar, extraordinära händelser och vid höjd beredskap i det geografiska 
områdesansvaret  
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Den kommunövergripande krisledningsplanen är fastställd av kommunstyrelsen och 
gäller för alla förvaltningar och bolag. 8 Planen beskriver kommunens ansvar och hur 
kommunen organiseras på en övergripande nivå vid samhällsstörningar, höjd 
beredskap och andra händelser där det finns ett behov av inriktning och samordning i 
den kommunala organisationen eller mellan aktörer i kommunens geografiska område.  

Syftet med planen är att översiktligt beskriva ansvar, organisation och resurser samt 
ange inriktning för mer detaljerade rutiner, metodstöd, checklistor och utbildningar som 
krävs för att leva upp till kommunens ansvar.  

De vägledande principerna för planen är: 

- Ansvarsprincipen; den som har ansvar för verksamheten under normala 
förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under svåra 
samhällsstörningar. 

- Likhetsprincipen; verksamheten ska fungera som vid normala förhållanden- så 
långt som det är möjligt. 

- Närhetsprincipen; en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som 
närmast är berörda och ansvariga.  

I planen redogörs för hur kommunen ska ledas och organiseras ur ett övergripande 
perspektiv utifrån roller, funktioner och ansvar.  

Av planen framgår att tjänsteman i beredskap, TiB, finns hos räddningstjänsten och är 
tillika Räddningschef i beredskap för Räddningstjänsten Höga kusten- Ådalen och 
Medelpad. TiB har uppgift att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som 
kan leda till svåra olyckor, katastrofer och kriser. Vid en sådan händelse initierar TiB 
kommunens beredskapsfunktioner genom att larma och informera berörda om 
händelsen. Beredskapssamordnare beskriver att det finns en uppdaterad telefonlista 
för TiB till olika verksamheter i kommun. Listan förvaras i säkra system. Listans 
aktualitet säkerställs av beredskapssamordnare. Enligt beredskapssamordnare har det 
inte varit några problem för TiB att nå verksamheter i kommunen, om så har behövts.  

Planen anger att den som får information om något som kan innebära negativ 
påverkan på kommunala verksamheter, andra samhällsviktiga verksamheter i 
kommunen eller föranleda större intresse från allmänheten ska informera chef för 
berörd verksamhet som i sin tur informerar vidare i organisationen så att rätt åtgärder 
kan vidtas på alla nivåer.  

För kommunens krisledningsorganisation har kommundirektören ansvaret på 
tjänstemannanivå. Krisledningsorganisationen består av en central krisledningsgrupp 

 
8 Dnr KS 2019/00063. Gäller för tiden 2020-03-12—22-12-31 och ska revideras första året varje 
mandatperiod.  
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som har en stab till sitt förfogande. Förvaltningar, kommunala bolag och förbund 
ansvarar för ledning av den egna verksamheten.  
 
Enligt intervjuerna pågår ett arbete i förvaltningarna med egna förvaltningsspecifika 
krisledningsplaner. Dessa beslutas på förvaltningsnivå av förvaltningschef och finns för 
varje förvaltning. 
 
Nedan visas en översiktlig bild över kommunens övergripande 
krisledningsorganisation: 

 

Av organisationsskissen framgår att kommunstyrelsen inte har någon roll i 
krisledningsorganisationen.  

Vidare framgår av krisledningsplanen att kommunen har ett geografiskt områdesansvar 
som innebär att beredskapsåtgärder som vidtas av olika aktörer samt information till 
allmänheten samordnas.  

4.1.3.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att krisledningsplanen beskriver centrala principer och prioriteringar 
inom krisberedskapsarbetet vilket vi bedömer som positivt.  
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Vi kan konstatera att krisledningsorganisationen saknar beskrivning omkring 
kommunstyrelsen roll vid en fredstida samhällsstörning. Vi bedömer att 
kommunstyrelsens roll vid en fredstida samhällsstörning ska finnas beskrivet i 
krisledningsplanen utifrån dess samordnade, lednings och uppsiktsplikts funktion.  

Ansvars- och rollfördelningen i hela krisledningsorganisationen, såsom vi bedömer, 
behöver beskrivas utifrån ett processperspektiv så att det framgår hur samhällsstörning 
utvecklas och de olika delarna/nivåerna i krisledningsorganisationen samverkar mellan 
de olika nivåerna. Vi bedömer att det är betydelsefullt att det finns en 
processbeskrivning av krisens förlopp och för hur olika delar i 
krisledningsorganisationen integrerar i och med varandra. Detta för att säkerställa att 
ledning och styrningen vid en händelse.  

Vi kan konstatera att krisledningsplanen gäller för alla förvaltningar och för kommunala 
bolag. Planen är beslutad av kommunstyrelsen. Om styrande dokument ska gälla för 
kommunala bolag ska det enligt vår bedömning beslutas av kommunfullmäktige och 
överlämnas till stämmoombud. Kommunstyrelsen har inte beslutsmandat för de 
kommunala bolagen.  

4.1.4 Risk- och sårbarhetsanalys  

Den del av RSA som är offentlig har varit föremål för vid denna granskning, upprättad 
20199. Överenskommelsen mellan MSB och SKR, se avsnitt 3.1, anger att det ska 
finns en risk- och sårbarhetsanalys. 

Riskerna enligt RSA är kategoriserade i olika huvudgrupper och bedömda utifrån 
följande kriterier:  

Nivå Sannolikhet  

1 Mycket låg  1 gång /1000 år eller färre 

2 Låg  1 gång/100 år-1gång/1000 
år 

3 Medelhög  1 gång/50 år- 1gång/100 
år 

4 Hög  1 gång/10 år-1gång/50 år 

5 Mycket hög 1 gång/år eller oftare 1 
gång/10 år 

 
9 Dnr KS 2019-000477 
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Konsekvenserna kan vara mycket begränsande, begränsad, allvarliga, mycket 
allvarliga och katastrofala.  

Av RSA framgår att samhällsviktig verksamhet i Härnösands kommun är samhällsviktig 
om den uppfyller ena eller båda av följande villkor:  

1. Ett bortfall av eller svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en 
allvarlig kris inträffas i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna ska 
kunna hanteras så att skadeverkningarna blir små som möjligt.  

Det framgår att de kritiska beroenden som rör den samhällsviktiga verksamhet som 
kommunen själv förvaltar, bedriver eller äger är kritiska beroenden för nästan samtliga 
verksamheter är; personal med rätt kompetens, el, dricksvatten, avlopp, elektroniska 
kommunikationer, läkemedel och livsmedel, kommunens IT, trygghetslarm och 
fjärrvärme. 

I RSA redogörs det för olika risker inom 29 olika områden. Nedan följer en 
sammanfattning av de risker som är upptagna och dess bedömning utifrån 
granskningens syfte. Vissa delar av denna del av RSA är sekretessbelagd.  

• Långvarigt avbrott i fjärrvärmeförsörjningen; bedöms vara låg sannolikhet, 
allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet, ekonomiska värden och 
miljö. Möjlig påverkan på kommunens egen verksamhet. 

• Omfattande och långvarigt avbrott i elektroniska kommunikationer 
(internet, telefoni, Rakel i en vecka); mycket låg sannolikhet, mycket allvarliga 
konsekvenser för samhällets funktionalitet, liv och hälsa samt ekonomiska 
värden och miljö.  

• Omfattande och långvarigt elavbrott (regionalt avbrott i elförsörjningen i 
elförsörjningen under en vecka på vintern.); mycket låg sannolikhet, mycket 
allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet, liv och hälsa samt 
ekonomiska värden och miljö.  

• Överbelastningsattack mot kommunens internetförbindelse (efter följande 
del av meningen sekretessbelagd); sannolikheten för en sådan händelse går 
inte att bedöma, attacker är vanliga med en så långvarig ihållande attack 
(sekretess) är betydligt mer osannolik. Begränsade konsekvenser för 
samhällets funktionalitet och liv och hälsa.  

• Gisslanprogram låser kritisk information i kommunala verksamheter 
(störning i viktig informationstillgänglighet, riktighet eller konfidentialitet); 
sannolikheten för en sådan händelse är svår att bedöma, men den här typen av 
attacker blir allt vanligare och det inte inga heltäckande skydd. Konsekvenserna 
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varierar med det kan bli allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet, 
ekonomi och liv och hälsa. Påverkan på drabbade verksamheter, kan även 
spridas från en organisation till en annan.  

I RSA redogörs det för även sårbarheter. De sårbarheter som har bäring på denna 
gransknings syfte och som beskrivs är: elektroniska kommunikationer, elförsörjning, 
fjärrvärme, kommunens IT/informationssäkerhet.   

4.1.4.1 Bedömning 

Vi har inom ramen för granskningen inte ifrågasatt den bedömning av sannolikhet och 
konsekvens som kommunstyrelsen har gjort. 

Vi kan konstatera att RSA har genomförts inom flera områden som är aktuella inom ett 
avbrottsperspektiv vilket vi bedömer som positivt. Vi bedömer att det är positivt för 
kommunens möjlighet att bedriva ett förebyggande arbete inom dessa olika områden. 

4.1.5 Riktlinjer för kontinuitetshantering10 

Kontinuitetshantering beskrivs enligt riktlinjen som den process som säkerställer att 
kommunen kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå, 
oberoende på vilka störningar som drabbar verksamheten. Syftet med dessa riktlinjer 
är att beskriva hur man inom kommunen ska bedriva arbetet med kontinuitshantering 
för att uppnå det.   

Genom arbetet med kontinuitetshantering identifieras och analyseras 
verksamhetens högst prioriterade åtaganden, sådan verksamhet som måste kunna 
upprätthållas oavsett vad som inträffar. För att kunna upprätthålla dessa åtaganden 
i händelse av avbrott upprättas så kallade kontinuitetsplaner. Planerna beskriver 
hur verksamheten kan arbeta på alternativa sätt under ett avbrott, så att den 
samhällsviktiga verksamheten kan upprätthållas på en acceptabel nivå. Den 
acceptabla nivån definieras som den lägsta nivå som kan accepteras innan 
verksamheten/kommuninvånarna drabbas av oacceptabla konsekvenser. Vidare 
framgår av riktlinjen att en framgångsrik kontinuitetshantering skapar en 
handlingsberedskap som stärker förmågan att förebygg, bemöta och återhämta 
verksamheten efter avbrott.   

Av riktlinjer för kontinuitetshantering framgår följande begrepp och definitioner: 

- Kontinuitetshantering: Den process som säkerställer att organisationen kan 
driva den mest kritiska verksamheten på en acceptabel nivå, oavsett vilka 
störningar som inträffar. 

 
10 Beslutad av kommunstyrelsen 2016 11 08 och gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolag. 
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- Kriteriemodell: Den modell som visualiserar verksamhetens riskacceptans, var 
gränsen går för vilka konsekvenser som är acceptabla.  

- Åtagande: Ett avgränsat uppdrag som förvaltningen eller processen har att 
genomföra i enlighet med lagar, verksamhetsmål och styrande dokument.  

- Kontinuitetsrisker: Risker som påverkar möjligheten att upprätthålla en 
verksamhet eller process 

- Maximal acceptabel avbrottstid: Den tid ett åtagande aktiviteter kan ligga ner 
inom oacceptabla konsekvenser inträffar.  

- Mål för återställningstid: Den tid efter en störning inom vilken det är 
nödvändigt att en resurs återställs.  

Vidare framgår av riktlinjer för kontinuitetshantering att processen utgår från följande 
steg; planera, införa och tillämpa, följa upp samt utveckla. Processen för hur 
verksamheterna ska arbeta med detta är vidare beskrivet i riktlinjer för 
kontinuitetshantering. 

Av riktlinjer framgår att krav på kontinuitetshantering begränsar sig till samhällsviktiga 
verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för, till exempel särskilda 
boenden för äldre, hemtjänst och hemsjukvård men också verksamheter som dessa är 
beroende för sin funktion. 

Vidare framgår att om inte särskilda skäl finns omfattar dessa riktlinjer endast de 
åtaganden inom samhällsviktiga verksamheter där oacceptabla konsekvenser riskerar 
att uppstå inom 24 timmar från ett avbrott. 

4.1.5.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att kommunen arbetar systematiskt med kontinuitetshantering och 
sedermera kontinuitetsplaner vilket vi ser som positiv. Vid intervjuer med 
verksamhetsföreträdare framgår att det pågår ett arbete med kontinuitetsplanering 
vilket indikerar att arbetssättet med kontinuitetshantering har förankring i kommunens 
olika samhällsviktiga verksamheter, se avsnitt 4.2.2.  

4.1.6 Övning- och utbildningsplan 

Enligt överenskommelsen mellan SKR och MSB ska varje kommun ha en utbildnings- 
och övningsplan. I kommunen fanns det inte någon beslutad utbildning- och 
övningsplan vid tidpunkten för granskningen. Förklaringen som lämnats vid intervju är 
att den finns som utkast men arbetet lades ner under pandemin.  Vid faktakontrollen 
anges att planen under våren 2022 beslutades av kommundirektör och gäller till 2022-
12 -31. 
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4.1.6.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att det vid tidpunkten för granskningen, för mandatperioden 2019 – 
2022, inte finns någon beslutad utbildning-och övningsplan. Vi bedömer att det utgör 
en brist att de under större delen av mandatperioden saknats en beslutad övnings- och 
utbildningsplan. 

4.2 Beredskap vid avbrott i samhällsviktig verksamhet  

4.2.1 Identifiering och analys av samhällsviktiga verksamhetsområden 

Identifiering av samhällsviktig verksamhet sker i RSA som beslutats av 
kommunstyrelsen. Innan dess har det skett ett arbete med RSA i de olika 
förvaltningarna. Därefter har kontinuitetshanteringen skett enligt riktlinjer för 
kontinuitetshantering. Arbetet med såväl RSA som kontinuitetshantering sker med stöd 
av beredskapssamordnare enligt beredskapssamordnare. 

I RSA är liv och hälsa är identifierad som högst prioriterad samhällsviktig verksamhet. I 
liv och hälsa inbegrips särskilt boende för äldre, kostverksamhet, hemtjänst, 
hemsjukvård, omhändertagande av barn samt förskoleverksamhet.  

Vid intervju framkommer att det inte finns någon kontinuitetsplan för diarieföring och 
postöppning eller hur ett politiskt sammanträde ska hanteras vid ett avbrott. Däremot 
finns det en rutin för hur arbetet ska bedrivas vid avbrott.   

Vidare framgår av intervjuerna att det finns krisledningsplaner i de olika förvaltningarna 
och de är inte beslutade på politisk nivå. 

4.2.1.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att det finns en sammanhållen ledning och styrning över arbetet med 
RSA och kontinuitetshantering i kommunen. Vi kan även konstatera att 
kommunstyrelsen har gjort en bedömning om vad som är samhällsviktig verksamhet i 
RSA och att liv och hälsa har högst prioritet   

Vi delar bedömningen att liv och hälsa har högsta prioritet när det gäller den 
samhällsviktiga verksamheten. Vi bedömer att det bör säkerställas att det finns rutiner 
vid avbrott inom all samhällsviktig verksamhet exempelvis löneutbetalning och 
försörjningsstöd. Allt för att säkerställa kommunens robusthet inom fler områden vid en 
samhällsstörning över tid.  

4.2.2 Riktlinjer och rutiner för planering och åtgärder vid störningar  

Övergripande 

Enligt intervjuerna med beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef och enligt de 
styrande dokumenten sker kontinuitshantering inom de olika verksamhetsområdena 
som bedriver samhällsviktig verksamhet därefter görs en kontinuitetsplanering. 
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Kontinuitetshanteringen sker i de olika verksamheterna av verksamheterna och stöd 
ges centralt från beredskapssamordnarna.  

Beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef beskriver i intervjuer att som en del i 
processen har de testat” vad som behövs för att det ska fungera vid någon form av 
händelse som innebär en störning i verksamheten. Alla scenarion är beaktade utifrån 
vad som kan ske i de högst prioriterade samhällsviktiga verksamheterna. Det finns 
kartlagt de olika tidskritiska beroendena och för kort tid finns det lösningar för att 
säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten fungerar.  

Beredskapssamordnare beskriver att när nya medarbetare börjar vars funktion ingår i 
krisledningsorganisationen finns det inte någon nedskriven systematisering för 
introduktionen i krisledningsorganisationen. Introduktionen sker genom samtal och att 
medarbetaren kommer med via utbildningar och övningar.  

Barn- och familjeenheten, Socialnämnden 

Verksamheten arbetar med ansökningar, orosanmälningar, mottagningsverksamhet, 
familjerätt samt alla resurser avseende hem för vård eller boende (HVB) eller SoL.  

Verksamhetsföreträdare uppger att de har pappersakter med 5 års bevarandestatus. 
De är bättre rustade för ett avbrott genom att de har pappersakter. Nytt 
ärendehanteringssystem har inköpts med tillhörande e-arkiv som planeras att 
implementeras under hösten.    

Enligt verksamhetsföreträdare finns ett ständigt pågående samtal om vad som händer 
vid ett avbrott och hur de ska kunna omhänderta behoven hos utsatta familjer vid ett 
avbrott. De kan exempelvis vid ett strömavbrott i kommunhuset arbeta hemifrån genom 
VPN-tunnel och det finns även powerbanks att tillgå.  

Av verksamhetsföreträdaren framgår att det finns en beredskapsmapp med olika 
blanketter och annat viktigt material i det fall det blir ett avbrott. Exempelvis finns 
rekvisitionsblanketter för inköp av mat och för akuta omhändertaganden enligt lagen 
om vård av unga. De har som rutin att nya medarbetare blir introducerade vart 
underlagen finns förvarade.  

Enligt verksamhetsföreträdare arbetar de med en översyn av kontinuitetsplanerna och 
det finns en prioritering av deras arbetsuppgifter i det fall ett avbrott sker  

Ekonomienheten, Kommunstyrelsen 

Enligt verksamhetsföreträdare är verksamheten inte någon känslig verksamhet i det fall 
ett avbrott inträffar. Fakturorna ska betalas inom 20–30 dagar och vilket innebär att det 
finns tid att betala fakturorna innan de förfaller vid ett avbrott. Verksamhetsföreträdaren 
uppger att det går arbeta hemifrån och systemen är inte via molnet. 
Verksamhetsföreträdaren beskriver att om ett bokslut inte kan levereras är det inte 
någon fara, rädda liv är det centrala. 
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Kostenheten, Samhällsnämnden 

Kostenheten består av tre enheter och lagar mat till särskilda boenden, hemtjänst, 
skola och förskola. I kommunen finns ett produktionskök och två tillagningskök som 
ligger utanför tätorten. Om det finns tillgång till reservkraft framkommer inte i våra 
intervjuer med hänvisning till sekretess.  

Enlig verksamhetsföreträdare finns kontinuitetsplan som verksamhetschef och 
enhetscheferna har kännedom om. Cheferna har inte pratat med medarbetarna om 
innehållet i hela planen då det är osäkra vad som kan förmedlas till medarbetarna 
utifrån sekretess.    

För planeringen avseende vad som ska prioriteras vid exempelvis avbrott finns listor 
utskrivna. I deras kontinuitetsplan finns det beskrivet hur de ska agera vid helt eller 
delvis avbrott. Dock förs det inte samtal om innehållet i hela kontinuitetsplanen. Är det 
mindre händelser så beskriver verksamhetsföreträdaren att det hanteras när det 
händer. 

Enligt verksamhetsföreträdare finns rutiner och riktlinjer för att upptäcka störningar och 
avbrott.  

Hemtjänsten, Socialnämnden 

Verksamhetsföreträdaren beskriver att det finns kontinuitetsplaner inom varje enhet 
och cheferna går igenom dessa med all personal. Verksamhetsföreträdaren bedömer 
att kontinuitetsplanerna behöver bli mer kända hos personalen.  

Det finns olika rutiner och exempelvis beskriver verksamhetsföreträdaren rutinerna 
avseende trygghetslarm som innebär att om larmet ligger nere tar de exempelvis in 
extrapersonal som ringer till alla brukare som har trygghetslarm för att säkerställa att 
de mår bra. Vidare är rutinen om det skulle hända något blir cheferna inkallade.  

Alla som har hemtjänst har nyckelfria hembesök och dörrens låses då upp genom 
mobiltelefon. Personalen har tillgång till reservnycklar till brukarna i det fall det 
nyckelfrialåset inte fungerar. Information om brukarna finns tillgängligt på annat sätt i 
det fall datasystemet inte fungerar. Hos de olika arbetsgruppernas lokaler finns en 
krispärm att tillgå i det fall en händelse inträffar.   

IT- drift och förvaltning, Kommunstyrelsen 

I verksamheten ingår IT- support, utveckling - och digitalisering och drift.  

Verksamhetsföreträdaren beskriver att det mesta inom IT är i egen drift och att de har 
fåtal molntjänster. Verksamheten har kartlagt olika scenarion som kan hända och 
utifrån från det har en kontinuitetsplanering skett. IT-driftsmiljön genomlyses med 
jämna tidsintervaller. 
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IT-enheten är en intern stödfunktion och uppger att de är behjälplig när det behövs. 
Enheten har inte jour eller beredskap utan arbetar proaktivt genom att minimera 
riskerna. Det framkommer inte av intervjun hur en krissituation ska hanteras.  

Löneenhet, Kommunstyrelsen 

Löneenheten ingår i ekonomi och kommunavdelningen.  

Enligt verksamhetsföreträdaren är lön ett prioriterat område ur ett avbrottsperspektiv 
och det finns kännedom hos IT om deras verksamhet i det fall ett avbrott inträffar.  

Det finns rutiner att köra gamla lönefiler om personalsystemet inte fungerar. Avtal med 
banken för att utbetala lön på tidigare lönefiler saknas. I vissa delar har de ett manuellt 
arbetssätt ex tidrapporter för timanställda är på papper.  

En översyn av krisplanerna ska genomföras. De har bytt lönesystem vilket har inneburit 
att de har sett över sina arbetssätt och arbetat mer analogt för att lära sig hur det nya 
personalsystemet fungerar. Kunskap finns i hur man räknar lön förhand i det fall att 
personalsystemet inte fungerar och löneutbetalning sker genom annat system.  

4.2.2.1 Bedömning  

Vi bedömer att det är betydelsefullt att introduktionen för ny personal som ingår i 
krisledningsorganisationen systematiseras.  

Vi kan konstatera att det finns ett pågående arbete med planer, rutiner och riktlinjer i de 
olika i samhällsviktiga verksamheterna. Förutom hos ekonomienheten. Vi bedömer 
dock att ur ett långsiktigt perspektiv bör ekonomihantering arbeta med rutiner och 
riktlinjer för att säkerställa samhällets långsiktiga robusthet.  

Vi kan konstatera att flera verksamheter arbetar med att säkerställa att verksamheten 
kan fungera vid ett avbrott. Exempelvis arbetar barn- och familjeenheten medvetet med 
att säkerställa att verksamheten fungerar i det fall ett avbrott.  

Vi kan konstatera att digitalisering innebär en ökad sårbarhet för att kunna hantera 
olika former av avbrott i samhällsviktiga verksamheter. Vi bedömer att det är väsentligt 
att arbetet med RSA och kontinuitetshantering med efterföljande kontinuitetsplaner är 
centralt för hur den samhällsviktiga verksamheten ska säkerställas på en acceptabel 
nivå. Ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.    
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4.2.3 Övningar för att säkerställa ändamålsenliga rutiner och riktlinjer 

Övergripande 

Av riktlinje för kontinuitetshantering framgår att i kommunens kontinuitetsarbete ska 
övning, test och revidering av framtagna planer ske regelbundet.  

Enligt intervjuerna med beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef har det skett 
olika former av övningar exempelvis nödvattenövning på regional nivå. I den övningen 
deltog representanter från hemtjänsten och kostverksamheten.  

Barn- och familjeenheten, Socialförvaltningen 

Verksamhetsföreträdare beskriver att de vid arbetsplatsträffar för samtal om vad som 
händer vid ett avbrott. Olika övningar har genomförts för att säkerställa att 
verksamheten fungerar vid ett avbrott.   

Ekonomienheten, Kommunstyrelsen 

Verksamhetsföreträdare bedömer att det inte finns något behov av att öva eller ha 
egna rutiner och riktlinjer då de inte är en kritisk verksamhet.  

Kostenheten, Samhällsnämnden. 

Verksamhetsföreträdaren beskriver att de inte har haft någon övning och de har inte på 
arbetsplatsträffar eller liknande samtal om hur de ska hantera olika avbrott. 
Erfarenheten säger att de har omhändertagit tidigare avbrott bra då det är en stabil 
arbetsgrupp som varit med länge har erfarenhet från att hantera olika händelser. Det 
sker en kunskapsöverföring till nya medarbetare från erfarna medarbetare för olika 
händelser ska hanteras. 

Hemtjänsten, Socialnämnden 

Verksamhetsföreträdare beskriver att det inte finns någon övningsplan för 
verksamheten. Verksamheten har inte heller övat om det blir ett avbrott på el, 
fjärrvärme och telekommunikation.  

IT-drift och förvaltning, Kommunstyrelsen 

Verksamhetsföreträdare beskriver att de är med vid större övningar. De övar även 
internt utifrån olika mindre incidenter som händer i verksamheten i vardagen samt 
analyserar och systematiserar olika händelser. Arbetar proaktivt. För att lära sig av 
olika incidenter. Det ska enligt verksamhetsföreträdaren vara lätt att göra rätt. Har 
händelseplaner och aktivitetsbaseradeplaner. 
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Löneenheten, Kommunstyrelsen 

I arbetslaget har det enligt verksamhetsföreträdaren förts samtal om det som skett i 
Kalix med totalt datastopp och hur de skulle hantera det. De har inte övat.  

4.2.3.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att kommunen i övergripande riktlinjer för kontinuitetshantering anger 
att övning, test och revidering av framtagna planer ska ske regelbundet vilket vi ser 
som positivt. Vi bedömer att det arbetet som anges i riktlinjen behöver implementeras 
mer i de olika verksamheterna som ingått i denna granskning.  

Vi kan konstatera att det i inom barn -och familjeenheten och IT- enheten sker ett mer 
systematiserat arbete avseende övning vilket vi bedömer som positivt. Vi kan även 
konstatera att kostverksamheten, hemtjänsten, löneenheten och ekonomienheten kan 
utveckla sitt arbete gällande övning för att säkerställa att rutiner och riktlinjer är 
ändamålsenliga vid ett avbrott.  
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5 Sammanfattning och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns det delvis 
finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner från ett kommunövergripande perspektiv om 
samhällsviktig verksamhet  

Inom krisberedskapsområdet finns flertalet styrande dokument i en kommun, dessa 
dokument anges i överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt i speciallagstiftningen 
för området. Utöver dessa styrande dokument är reglementen ett centralt dokument. Vi 
bedömer att de styrande dokument till vissa delar är ändamålsenliga. För att illustrera; 
kommunen saknade vid tidpunkten för granskningen beslutad övnings och 
utbildningsplan, krisledningsplanen är beslutad av kommunstyrelsen men omfattar 
även de kommunala bolagen samt i reglementena för nämnderna finns det inte angivet 
att nämnden inom sitt verksamhetsområde har uppgifter gällande krisberedskap.  

De samhällsviktiga verksamheterna, som varit föremål för denna granskning, arbetar i 
olika omfattning förebyggande. Vi kan däremot för ett antal verksamheter konstatera att 
det brister för att kunna hantera avbrott på el, IT-störningar och telefoni över tid. Vi 
bedömer att kommunens metod för krisberedskapsarbetet av samhällsviktiga 
verksamheter är systematisk. Det är enligt vår bedömning av vikt att 
övningsverksamheten utvecklas i kommunen.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen  

- genomföra en översyn av reglementen ur ett krisberedskapsperspektiv, se 
avsnitt 4.1.1 

- genomföra en översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen ur ett 
krisberedskapsperspektiv, se avsnitt 4.1.1 

- initiera en översyn av krisledningsplan, se avsnitt 4.1.3  

- säkerställa att utbildning genomförs, se avsnitt, se avsnitt 4.2.3  

- säkerställ att rutiner finns i all samhällsviktig verksamhet för att hantera ett 
avbrott ur ett kort och långt tidsperspektiv, se avsnitt 4.2.2 

- säkerställ att uppföljning av krisberedskapsarbetet sker under varje 
mandatperiod av kommunstyrelsen, se avsnitt 4.1.2 

- tillse att övnings och utbildningsplan säkerställs, se avsnitt 4.1.6 
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