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1. Sammanfattning, bedömning och åtgärdsförslag 

På uppdrag av revisorerna i kommunen och i stiftelsen BodenBo samt lekmannarevisorer-
na i Bodens kommunala bolag (BEAB, BENAB och REBAB) har Komrev inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers genomfört en övergripande granskning inom området kris och 
säkerhet. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen och dess företag har ett 
ändamålsenligt kris- och säkerhetsarbete sett utifrån kraven i lagen om hantering av extra-
ordinära händelser i fredstid.   

Utifrån genomförd granskningen görs bedömningen att kris- och säkerhetsarbetet i såväl 
kommunens verksamheter som företagen bedrivs på ett i allt väsentligt ändamålsenligt 
sätt. Bedömningen baseras på att kommunkoncernen har;  

 planer för hantering av extraordinära händelser 
 samordnade övningar och utbildningar  
 en krisledningsorganisation 
 ett krisledningsreglemente 

 
För att vidareutveckla kris- och säkerhetsarbetet rekommenderas följande; 

 Tydliggör nämndernas/styrelsernas ansvar för såväl kris som säkerhetsarbetet  
 Öka riskmedvetandet bland politikerna 
 Genomför lokala övningar i verksamheterna samt utbildning av politikerna  
 Tydliggör de dokumenterade handlingsplanerna i verksamheternas planer  
 Förbättra uppföljningen och utvärderingen av verksamheternas eget kris- och sä-

kerhetsarbete  
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Granskningens syfte utgår från de krav som ställs i lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser (SFS 2006:544) i fredstid och höjd bered-
skap. Revisorerna och lekmannarevisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kon-
trollen är tillräcklig. 

I lagen ges kommun och landsting i uppdrag att inrätta en särskild krisorganisation och 
fastställa plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Kommunstyrelsen har ett sam-
ordnande ansvar för koncernens kris- och säkerhetsarbete i verksamheten.   

2.2 Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kris- och säkerhetsarbetet i kommunens verk-
samheter samt de kommunala företagens verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
Även om vi i granskningen kommit att beröra säkerhetsfrågorna i mera allmänna termer 
har vi inte granskat verksamheternas interna skydd inom ramen för denna revision. Hea-
ringarna med politikerna har varit inriktad på följande frågor:  

1. Har verksamheten en aktuell kris- och säkerhetsplan och -organisation? 
2. Vilket engagemang finns i krishanteringsarbete?  
3. Vilka risk- och säkerhetsanalyser framtas? Hur används dessa? 
4. Görs övningar tillsammans med resterande kommunens verksamheter? Vilket re-

sultat har dessa övningar? 
5. Vilken beredskap finns i verksamheten avseende hantering av extraordinära hän-

delser?  
6. Vilken uppsikt har kommunstyrelsen över kris- och säkerhetsarbetet? 
7. Vilka utvecklingsbehov och utbildningsbehov finns avseende kris och säkerhetsar-

betet i företagen och i koncernen?  
8. På vilket sätt utvärderas kris- och säkerhetsarbetet?  

 

2.3 Metod 
Granskningen har skett genom framförallt dokumentstudier kompletterat med hearingar 
med ansvariga politiker i kommunala nämnder, styrelser och kommunala företag men 
även med ett urval av chefer.   
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3. Granskningsresultat 

3.1 Lagstiftning och ägardirektiv 
I lagen om åtgärder vid och inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
anges ramarna för kris- och säkerhetshanteringen. Lagen syftar till att kommunen ska 
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 
fredstid. Målet är att uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.  

Med extraordinär händelse avses enligt lagen 

 avviker från det normala 

 innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för störning i viktiga sam-
hällsfunktioner 

 kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting 

För att uppfylla de krav som ställs krävs att verksamheterna planerar och organiserar för 
händelser av extraordinär karaktär såväl vid som inför att en sådan händelse inträffar. 
Kommunen ska analysera vilka händelser i fredstid som kan inträffa inom verksamheten 
och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Detta ska värderas och sammanställas i 
en risk- och sårbarhetsanalys.  

Kommunen ska vidare för mandatperioden fastställa en plan för hur de ska hantera extra-
ordinära händelser. Vidare ska en s.k. krisledningsnämnd utses. Nämnden ska fullgöra de 
uppgifter som åligger kommunen i händelser av extraordinär karaktär. Av lagen framgår 
att nämndens ordförande bedömer när en händelse är att betrakta som extraordinär och 
kräver att kommunens samlade funktioner träder in.  

Vid höjd beredskap ska kommunen vidta åtgärder för beredskapsförberedelser. Kommun-
styrelsen har enligt lagen ansvaret för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva.  Särskilt viktigt i kris- och beredskapstider är att särskilda beslut 
fattas när det gäller försörjningsfrågor.  

Sammantaget ska kommunens krishantering samordnas i det geografiska området, olika 
aktörer ska samverka samt att informationen samordnas. Vid höjd beredskap hanteras det-
ta av kommunstyrelsen och vid extraordinär händelse hanteras detta av krisledningsnämn-
den.  
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Av kommunfullmäktiges ägardirektiv till de kommunala företagen framgår inget särskilt 
dokumenterat om kris- och säkerhetsarbetet/-ansvaret.  

3.2 Krisledningsnämnd och ansvarsfördelning 
Fullmäktige inrättade år 2004 en särskild krisledningsnämnd bestående av sju ledamöter 
och ersättare. Nämnden arbetar efter ett av fullmäktige fastlagt nämndsreglemente.  

I kommunens krisledning finns en ledningsgrupp bestående av kommunchef, räddnings-
chef, informationschef, säkerhetssamordnare. Kommunal krisledning styrs från lednings-
centralen vid räddningstjänsten. Ledningsgruppen tillkallas av SOS eller förvaltning. Sär-
skild ledningsplan antogs av fullmäktige år 2005.  

Vidare finns även en särskild beredskapsstab inrättad beroende av händelsens art. Staben 
är en form av referensgrupp inom vilken respektive förvaltnings- och bolagschef ingår. 
Resurslistor finns hos räddningscentralen samt att staben ingångsätts av krisledningsgrup-
pen och samlas i räddningstjänstens lokaler.  

Varje förvaltning/verksamhet/företag har i sin tur en egen lokal ledningsorganisation inom 
sin verksamhet. De lokala ledningsgrupperna är definierade på olika sätt; i vissa fall defi-
nierade till namn och funktion och i vissa fall funktion och befattning. Definierade grup-
per till namn leder till att planerna riskerar att snabbt blir inaktuella vid byte av ledare eller 
personer på nyckelbefattningar. Detta ställer krav på kontinuerlig och löpande revidering 
av verksamheternas planer, vilket också sker årligen och rapporteras till säkerhetssamord-
naren. Granskningen har visat att sammansättningen av ledningsgrupperna bör uppdateras 
bl a tillföljd av personalbyte/ledningsbyte.   

Av hearingarna med politikerna framkommer att kris- och säkerhetsfrågorna upplevs som 
viktiga och avgörande och att stödet från kommunkoncernens säkerhetssamordnare upp-
levs som tillfredsställande. Dock är det så att kris- och säkerhetsfrågorna inte finns levan-
de i det politiska arbetet i kommunkoncernen. Det finns en kunskap om kravet på doku-
menterad plan för hantering av extraordinära händelser, men detaljerna är desto oklarare. 
Arbetet sker i huvudsak av ansvariga chefer i verksamheten. Det finns ett behov av kom-
petensförstärkning bland politikerna i kris- och säkerhetsarbete för att tydliggöra nämn-
dens/styrelsens ansvar. Säkerhetssamordnaren bör informera/utbilda ansvariga politiker 
vid ny mandatperiod.  

3.3 Risk- och säkerhetsanalys 
Fullmäktige antog år 2004 kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Den ligger till grund 
för de planer och analyser som görs i respektive förvaltning/verksamhet. Av kommunens 
analys framkom 12 prioriterade scenarios/händelser: 
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Elavbrott    Stor trafikolycka 
Vattensmitta   Hot mot elever/lärare 
IT-avbrott    Farligt gods 
Miljöolycka    Brand i skola 
Brand på äldreboende  Radioaktivt utsläpp 
Klorgasutsläpp    Dammhaveri 
 
Av kommunens plan framgår att det i Bodens kommun inträffat händelser som kan liknas 
vid extraordinära händelser: 

 En vattensmitta år 1988 med 11 000 invånare som insjuknade. 
 En flottningsolycka i Råneå älv år 1995 med sju personer som avled. 
 Miljöolycka i älven utanför Laxede kraftstation år 2003 som föranleddes av att 

Vattenfall tappat ut stora mängder hydralolja i älven.  
 Omfattande skogsbrand år 2006.  

 
Av förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser framgår att verksamheterna har utgått 
från kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys när de definierat handlingspro-
gram. Vissa har dessutom identifierat ytterligare några risker och händelser i verksamhe-
ternas planer. Det förs däremot få diskussioner om risker och riskhantering bland politi-
kerna på nämndernas/styrelsernas sammanträden. Detta upplever de själva som ett utveck-
lingsområde. Dock visar politikerna på stort förtroende för ansvariga chefers risk- och 
krisarbete och förväntar sig att de lyfter frågor av betydelse till politiken om så behövs.  
 
 

3.4 Plan för extraordinär händelse  
Samtliga nämnder, styrelser och företag har år 2006 planer för hantering av extraordinära 
händelser. Kommunens övergripande plan antogs av fullmäktige år 2005. Med anledning 
av ny mandatperiod ska planera revideras. Vår genomgång av planerna visar att de har 
standardiserats och innehåller likadan typ av information d.v.s. ledningsorganisation, in-
formationsspridning, samverkan, utbildning och övning, handlingsplaner vid olika krissi-
tuationer och kontaktlistor med namn och telefonnummer. REBAB saknas i kommunkon-
cernens plan för extraordinära händelser. Bolaget har däremot en beredskapsplan som till 
stora delar innehåller de delar som vi återfinner i övriga verksamheters planer för extraor-
dinära händelser.  

Handlingsplanerna redovisas på olika sätt. Vi gör bedömningen att de bör utvecklas och 
göras mera detaljerade för att kunna fungera som ett underlag för verksamhetens agerande 
i en verklig situation.  

Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens planer innehåller detaljerade evakue-
ringslistor. Inom dessa verksamheter reglerar även planerna krav på lokala handlingspla-
ner vid varje enhet. Planerna ska beskriva enhetens agerande/hantering av extraordinära 
händelser.  Inom ramen för denna övergripande granskning har vi inte reviderat de lokala 
planerna.   
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Stora ingripande händelser som berör samtliga invånare i kommunen är bla elavbrott och 
störning i fjärrvärmeleveransen. Dessa har i BEAB säkrats bla genom att Bodens fyra 
ställverk är utrustade med dubbla transformatorer vilket kortar ned tiden för avbrottet till 
endast någon timme. Dessutom finns samverkansavtal med Svenska Kraftnät samt andra 
elföretag i norra Sverige som upplevs fungera på ett tillfredsställande sätt. För störningar i 
fjärrvärmeleveranserna anger BEAB att det finns reserveffekt i reservoljepannorna på upp-
till 40 %, vilket dock innebär att man i krissituationer även kommer att vara beroende av 
elnätet som reservkraft.    

3.5 Övning och utbildning 
Under 2006 har en ledningsmetodikutbildning genomförts i två dagar i Storforsen riktad 
till kommunalråd, kommunledning och alla förvaltningar. Syftet med utbildningen var att 
ge kunskap om ledning och organisation vid en extraordinär händelse, rutiner och hjälp-
medel. Några som deltagit i utbildningen framhåller att innehållet varit tillfredsställande.  

Enligt kommunens plan ska övningar genomföras vartannat år med start 2006. En övning 
har därför genomförts i kommunkoncernen tillsammans med frivilliga resursgruppen. I 
övningen deltog BEAB och BodenBo.  

Elavbrott eller störningar i värmeförsörjningen samt bränder sker löpande i koncernverk-
samheten vilket ger aktörerna viktiga erfarenheter och kunskaper om krisberedskapen, vil-
ket upplevs som en viktig del i kompetensutvecklingen.   

Övningar för hantering av extraordinära händelser i resterande verksamheter sker mycket 
sparsamt. Av hearingarna med politikerna framkommer att de inte har kunskap om hur 
detta sköts i verksamheten.  

3.6 Uppföljning och analys 
Vi kan konstatera att kommunens företag reviderar sin handlingsplan årligen. Ansvaret för 
detta vilar på VD eller annan ansvarig chef. På liknande sätt revideras planerna i kommu-
nens verksamheter. Ansvariga för detta är förvaltningscheferna. Reviderade planer skickas 
årligen för sammanställning och uppdatering till räddningstjänsten och kommunkoncer-
nens säkerhetssamordnare.  

Säkerhetssamordnare upprättar årligen en verksamhetsberättelse över kommunens ”Skydd 
och säkerhet”, så har skett även för verksamheten år 2006. Denna tar ett helhetsgrepp över 
säkerhetsarbetet i verksamheterna. Som en del i detta säkerhetsarbete återfinns planerna 
för hantering av extraordinära händelser. Beslut i kommunstyrelsen om åtgärder utifrån 
resultatet i verksamhetsberättelsen saknas. Av protokollet framgår att verksamhetsberättel-
sen antogs av kommunstyrelsen.   

Granskningen visar att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och företagens kris- 
och säkerhetsarbete är mycket otydligt. Vi har inte kunnat se att styrelsen genom direktiv 
och beslut särskilt utövar uppsikt över detta område.  
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Av verksamhetsberättelsen framgår att tekniska förvaltningen genom Livsmedelsverket 
genomfört en utredning av drickvattnet (organisation och beredskap, vattentäkters säker-
het, reservoarers säkerhet, egenkontroll av anläggningarna). Resultatet av utredningen vi-
sade på brister som tekniska förvaltningens ska åtgärda.  

Det förebyggande kris- och säkerhetsarbetet vid resterande verksamheter bygger också på 
lokala uppföljningsrutiner och utvärdering/egenkontroller. Vi kan se många strukturerade 
och formaliserade exempel på detta, t ex systematiska brandsyner, ronderingar i anlägg-
ningarna, checklistor etc. Däremot har vi inte sett några dokumenterade exempel på att 
verksamheterna själva kontinuerligt utvärderar sitt säkerhetsarbete eller krisorganisatio-
nens effektivitet i situationer som inte klassificeras som extraordinära. Det är oklart hur 
ansvaret för detta har fördelats inom förvaltningarna/företagen.  
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