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Revisionsrapport ”Skydd mot olyckor samt beredskap för
extraordinära händelser”
Bilaga:
Revisionsrapport ”Skydd mot olyckor samt beredskap för extraordinära
händelser”

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har givit KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av kommunens arbete med skydd mot olyckor och beredskap vid
extraordinära händelser. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, barn‐
och utbildningsnämnden samt socialnämnden och syftet har varit att
undersöka ledning, styrning och uppföljning med utgångspunkt i lag om
skydd mot olyckor (2003:778) och kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).
Under revisionsarbetet har intervjuer och telefonintervjuer gjorts med många
berörda tjänstemän och dessa har också fått lämna synpunkter på rapporten i
samband med att den skickats ut för granskning.
Nedan redovisas några övergripande revisionssynpunkter och de
bedömningar som gäller kommunstyrelsen. Sammanfattning av revisionens
bedömningarna finns som bilaga till protokollet.
Revisionens sammanfattande bedömning är att de granskade verksamheterna
har en tillfredsställande uppföljning av handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor. Vad gäller extraordinära händelser menar revisionen att
kommunen uppfyller de krav som ställs i lagen, men att det inte är tillräckligt
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för att säkerställa en god beredskap för att hantera sådana händelser varför
uppföljningen av planeringen bör utvecklas.
Vidare bedömer Kommunrevisionen att Luleå kommun har en ändamålsenlig
organisation för det olycksförebyggande arbetet och för beredskapsplanering
av extraordinära händelser. Det finns en tillfredsställande styrning och
uppföljning av handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet.
Däremot menar Kommunrevisionen att kopplingen mellan handlingsprogram
och nämndernas verksamhetsplaner kunde bli tydligare.
Det finns en ändamålsenlig samverkan, såväl intern som extern avseende
olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser. Det finns också
planering för utbildning och övning av förtroendevalda och anställda för att
kunna lösa uppgifter vid extraordinär händelse.
Med hänvisning till den genomförda granskningen lämnar Kommun‐
revisionen följande förslag som rör kommunstyrelsen (de flesta förslag berör
socialnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden som bemöter de delar i
revisionsrapporten som berör dem):
1. Vi rekommenderar att informationskanalerna i samband med extraordinära
händelser och storolyckor tydliggörs i kommunen för att säkerställa att
enhetlig information lämnas från kommunen vid dessa tillfällen.
2. Vid revidering av handlingsprogram för olycksförebyggande arbete bör
åtgärder riktade mot olika typer av funktionsnedsättning beaktas, t ex nedsatt
syn.
3. För att säkerställa att det finns en tillfredsställande beredskap att hantera
extraordinära händelser och storolyckor rekommenderas kommunstyrelsen
och nämnderna att planera in uppföljning/lägesrapportering av hur detta
arbete fortlöper.
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Räddnings‐ och Beredskapsutskottet noterar att rapporten varit mycket
givande för kommunens fortsatta planeringsarbete och avger följande svar på
Kommunrevisionens synpunkter:
1. I kommunens säkerhetspolicy, informationsplan och ledningsplan framgår
tydligt att information vid extraordinär händelse eller annan olycka/händelse
utgår från kommunens krisledningsstab och där informationschefen. Att det i
förvaltningarnas planer anges förvaltningschef eller annan informations‐
ansansvarig bör medföra att förvaltningarna ändrar sina planer så att de
överensstämmer med kommunens övergripande planer.
2. Synpunkterna tas med i arbetet med nästa handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet beslutas politiskt hösten 2012.
3. Plan för extraordinära händelser revideras varje mandatperiod. Luleå
kommun har gjort risk‐ och sårbarhetsanalyser för sex typhändelser, nämligen
pandemi, stort dammhaveri i Lule älv, långvarigt elavbrott, förorenat dricks‐
vatten, stora störningar i elektroniska kommunikationer samt stora störningar
i fjärrvärmeproduktionen. Till dessa finns ett antal storolyckor.
Luleå har inte haft något som skulle betraktas som extraordinär händelse
sedan den stora stadsbranden 1887 och uppföljning/rapportering oftare än
vart fjärde år är inte nödvändig. Om det sker förändringar i
planeringsunderlaget för typhändelserna under pågående mandatperiod
framgår det av delårsrapporter eller genom information direkt till
kommunstyrelsen.

Räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag
Räddnings‐ och beredskapsutskottet föreslår kommunstyrelsen/räddnings‐
nämnden besluta att
‐
avge svaren i punkt 1‐3 till Kommunrevisionen
_____
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

‐

svaren i punkt 1–3 ska utgöra kommunstyrelsens/räddnings‐
nämndens svar till kommunrevisionen.

_____
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