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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-01-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 20

Yttrande över kommunrevisionens granskning
av kommunens arbete med civilt försvar

KSN-2020-03321

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat en översiktlig granskning av kommunens arbete
med civilt försvar till kommunstyrelsen för yttrande senast den 26 februari 2020.
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig planering, samt ändamålsenliga strukturer och processer kopplat till
civilt försvar i enlighet med reglering och lagar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2020
Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen
Bilaga 2, kommunrevisionens granskning i ärendet

Beslutsgång

Ordförande föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande och arbetsutskottet instämmer med det förslaget.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kommunens arbete med civilt försvar  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen i ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat en översiktlig granskning av kommunens arbete 
med civilt försvar till kommunstyrelsen för yttrande senast den 26 februari 2020. 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 
ändamålsenlig planering, samt ändamålsenliga strukturer och processer kopplat till 
civilt försvar i enlighet med reglering och lagar. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Att avge yttrandet har inga 

konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet. 

Föredragning 

Den genomförda granskningen omfattar kommunstyrelsen och avser i huvudsak 2020. 
Granskningen har inte beaktat enskilda förvaltningars eller bolags arbete. 

Bakgrunden till granskningen är regeringens beslut från 2015 att myndigheter, 

däribland kommuner, som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt 
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska återuppta 

planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. De prioriterade 
uppgifterna för kommunerna i en sammanhängande planering för totalförsvaret är, 

enligt överenskommelse mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-12-11 KSN-2020-03321 

  
Handläggare:  

Stefan Unnevall 
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Sveriges kommuner och regioner, kompetensutveckling, säkerhetsskydd samt 
planering för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Granskningen 
utgår ifrån frågor kring dessa områden. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte helt 

säkerställt en ändamålsenlig planering samt strukturer och processer kopplat till 
civilförsvaret 

Kommunstyrelsen bedöms delvis ha säkerställt ändamålsenliga kompetenshöjande 
aktiviteter gällande totalförsvar och höjd beredskap för nyckelpersoner. 
Revisionsfrågorna kring att stärka säkerhetsskydd och planeringen för uppgifter inom 

totalförsvaret bedöms vara uppfyllda. Det sker samverkan med nämnder och bolag i 

kommunen men åtgärderna som vidtagits bedöms inte helt säkerställa en 
ändamålsenlig samverkan inom området civilt försvar. 

Utifrån granskningen lämnar kommunrevisionen ett antal rekommendationer kring 
exempelvis att planeringen för övningar som inte kunnat genomföras under 2020 ska 
återupptas och att utreda resurser och behov av olika processer och rutiner på 

området. Flera av rekommendationerna är kopplade till arbete som påverkats av den 
pågående pandemin. 

I förslaget till yttrande från kommunstyrelsen i bilaga 1 lyfts det fram att 
rekommendationerna till del redan är åtgärdade och i övrigt omhändertagna i 
nuvarande och kommande planering av arbetet med civilt försvar.  

Arbetet med civilt försvar inom Uppsala kommun följer de uppgifter som ställs till 
kommunen utifrån den överenskommelse som träffats mellan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner.    

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i föreliggande ärende. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2020 

• Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskning i ärendet (i akten) 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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 har 
utbildats i grundläggande kunskaper inom civilt försvar och säkerhetsskydd samt 
deltagit i Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ2020). Kommunen har, med ett antal relevanta 

medarbetare, även deltagit i Försvarsmaktens ledningsövning Geltic Bear 20.  

Deltagandet i dessa övningar har inneburit  
en större kunskap och förståelse för Försvarsmaktens behov och det stöd som 
kommunen behöver ge vid höjd beredskap. 

2. Analysera vilka konsekvenserna är till följd av pandemin och vilken påverkan 

pandemin haft på Uppsala kommuns arbete med planering för det civila 
försvaret. Säkerställ att arbetet med civilt försvar och krisberedskap återupptas 

som planerat under hösten 2020 enligt verksamhetsplanen, inklusive arbetet 
med   

Samordningen av arbetet med planering av civilt försvar har i stort avstannat under 
2020  

. Vidare har inte arbete med 

civilt försvar vid förvaltningar och bolag prioriterats med anledning av Corona-

pandemin.  

Arbetet med krigsorganisation och bemanning i denna kommer att återupptas under 

2021 och fortsätta de kommande åren.  

 

Under hösten har en tjänst för arbete med civilt försvar nyrekryterats och inriktningen 
under hästen har varit att utveckla den interna informationen om civilt försvar för 

medarbetare inom kommunen samt att planera för att återuppta kunskapshöjande 
aktiviteter och arbetet med krigsorganisation under 2021. 

 

 samhällsviktiga verksamheter utvecklats inom krisberedskap och krisledning 
genom utbildningar och övningar inom krisberedskap. Denna höjda förmåga är även 

förmågeskapande inför höjd beredskap.  

3. Säkerställa  kommunstyrelsen får delta i kompetenshöjande aktiviteter 
gällande civilt försvar.  

Kunskapshöjande aktivitet för  kommunstyrelsen har planerats in under 2021 och 
omfattar grundläggande kunskaper om civilt försvar och kommunens arbete med 
detta. 

4. Säkerställa att den framtagna utbildnings- och övningsplanen fastställs, 

kommuniceras och följs upp.  

Arbete med att förankra och färdigställa utbildnings- och övningsplanen fortgår och 

planen förväntas gå till beslut hos stadsdirektören under 2020.  

Planen har som utgångspunkt den risk- och sårbarhetsanalys som kommunen tar fram 
för varje mandatperiod. Den omfattar i huvudsak utbildning och övning som anges i de 
överenskommelser som träffats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för kommuners användning av 

statliga medel från anslag 2:4 krisberedskap samt civilt försvar. 
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Planen syftar till att utveckla kommunens övergripande förmåga att leda och hantera 
konsekvenser vid allvarliga störningar i enlighet med kommunens ledningsplan inför 
och vid allvarliga störningar.  

  

Det är årligen inplanerat så kallade simuleringsövningar där tre-fyra förvaltningar och 

bolag kan öva tillsammans. Utöver detta tar planen i dagsläget inte upp det egna 

behovet som förvaltningar och bolag har inom krisberedskap och civilt försvar. Det är 
något som respektive förvaltning och bolag har ett eget ansvar att tillgodose.  

Utbildnings- och övningsplanen följs upp årligen, avseende uppfyllnad av planerade 
aktiviteter, i samband med revision inför kommande år.  

5. Utvärdera behovet av  säkerhetsskydd i 
kommunen.  

 
  

 
 

 Ansvaret med att arbeta fram 

säkerhetsskyddsanalyser ligger på varje nämnd och styrelse, kommunens 

säkerhetsskyddschef samordnar arbetet. Det samordnade uppdraget innefattar att ge 

stöd till berörda nämnder och bolagsstyrelser.  

 
  

Säkerhetsskyddschef är inte ensam i att arbeta med säkerhetsskyddsfrågorna. Det 
finns många funktioner inom framförallt kommunledningskontoret som är involverade 

i arbetet däribland informationssäkerhetsstrateg, jurister, registratorer och 
medarbetare inom avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap. 

6. Etablera en process för systematisk uppföljning av kommunens 
säkerhetsskyddsarbete, inklusive genomförda säkerhetsskyddsanalyser och 
eventuella säkerhetsskyddsåtgärder.  

Av de säkerhetsskyddsanalyser som genomförts inom förvaltningar och staber har det 
gjorts en säkerhetsskyddsplan där vissa säkerhetsskyddsåtgärder ska vidtas. Dessa 

åtgärder är förankrade med ledningarna inom verksamheterna. 

Idag följer säkerhetsskyddschefen upp de fastställda säkerhetsskyddsplanerna för 

respektive förvaltning och/eller stab. Den systematiska uppföljningen ska förslagsvis 
ingå i kommunens ordinarie uppföljningsrutiner. 

I övrigt kan nämnas att säkerhetsskyddet kommer finnas med som en 
delegationspunkt i den uppdatering av delegationsordningen som är på väg fram inom 

KS. Under 2021 kommer även koncernövergripande riktlinjer för säkerhetsskyddet 
arbetas fram och beslutas av KF eller KS. 

7. Utred behovet av att ta fram en rutin utifrån Program för krisberedskap 2020–
2023 för att säkerställa uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen i kommunen.  

Program för krisberedskap 2020 - 2023 är framtagen utifrån den övergripande risk- och 

sårbarhetsanalys som beslutades av kommunfullmäktige 2019. Risk- och 
sårbarhetsanalysen samt program för krisberedskap 2020 – 2023 omfattar endast 
extraordinära händelser, och inte höjd beredskap eller civilt försvar specifikt. 
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Under 2020 genomfördes an aktualitetsbedömning av program för krisberedskap 2020 
– 2023 vilket även innefattade en uppföljning av åtgärder enligt programmet. 
Samordningen av krisberedskap och civilt försvar följs regelbundet upp i ordinarie 

uppföljningsprocess inom kommunen. 

Det nätverk för beredskapsfrågor som etablerats under 2020 kommer också att bidra 

till en bättre uppföljning inom både krisberedskap och planering av civilt försvar som 

kan påvisa det faktiska behov som finns inom kommunens samhällsviktiga 
verksamheter av planering och kompetenshöjande aktiviteter. 

8. Säkerställa att nätverket för beredskapsplanering inom Uppsala kommun 
upprättas enligt plan.  

Nätverket för beredskapsfrågor etablerades den 5 november 2020 och omfatta i 
nuläget medlemmar ifrån kommunens samhällsviktiga verksamheter. Under 2021 

kommer nätverket att även inkludera deltagare ifrån samtliga förvaltningar och bolag 
med frivilligt deltagande.  

Nätverket ska skapa förutsättningar för att kommunens förvaltningar och bolag 
tillsammans ska kunna bedriva en sammanhängande utveckling av förmågor för att 
hantera samhällsstörningar. Utvecklingen rör såväl förmågor i fredstid som under höjd 

beredskap.  

Medlemmarna ska genom nätverket kunna hålla sig uppdaterade om utvecklingen i 
stort inom dessa områden för att underlätta planering och genomförande av åtgärder 

inom den egna organisationen i samverkan med andra. Inriktningen på nätverkets 

arbete kommer både att styras av nationella överenskommelser och lagstadgade 
beredskapsuppgifter, och av de utvecklingsområden och projektförslag som 
medlemmarna själva identifierar. 

Nätverket träffas cirka fem gånger per år och däremellan sker samverkan mellan 
verksamheterna avseende deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. 

9. Utvärdera huruvida en övergripande strategi samt tillhörande dokumentation 

för kommunens kontinuitetsarbete bör tas fram. Detta för att säkerställa att 
kontinuitetsplaneringen för deras samhällsviktiga verksamheter kan utvecklas 

som planerat under hösten 2020.  

Det finns inget krav på att en kommun ska bedriva kontinuitetshantering men Uppsala 
kommun har ändå valt att göra så för att bygga robusthet och resiliens inom våra 
verksamheter. 

Arbetet med kontinuitetshantering inom kommunen är en flerårig process som riktar 
sig till de verksamheter inom kommunen som är samhällsviktiga. Det är program för 

krisberedskap 2020 - 2023 som är styrande i detta arbete. 

Arbetet har startats upp 2020 genom en pilot-utbildning och med praktisk workshop 
för en samhällsviktig verksamhet inom kommunen. Under våren 2021 är det inplanerat 
ett antal aktiviteter som erbjuds till de samhällsviktiga verksamheter som stöd för att 

komma igång med sin process för kontinuitetshantering. 

Nuvarande strategi för arbetet med kontinuitetshantering innebär att respektive 
ansvarig samhällsviktig verksamhet driver eget arbete med att ta fram 

kontinuitetsplaner med processtöd från kommunledningskontorets enhet för 
krisberedskap och civilt försvar. Det finns vägledning och stödmaterial framtaget för 
verksamheternas eget arbete med kontinuitetshantering och framtagande av 

kontinuitetsplaner under 2021 - 2023. 
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10.  säkerhetsskydd, beredskap och civilt försvar 
genom att:  

a. Säkerställa en jämn kunskapsnivå och fortsätt uppmuntra en god 
säkerhets- och kriskultur samt medvetenhet genom att löpande lyfta 
frågor gällande civilt försvar på exempelvis ordinarie månadsmöten 

eller liknande.  

b. Se över behovet av resurser i relation till det framtida arbetet med civilt 
försvar.  

c. Överväga att utöka antalet personer som arbetar med frågor kopplade 

till civilt försvar.  
 

  
d. Säkerställ att det finns en tydlig medvetenhet om ansvarsfördelning 

gällande civilt försvar hos nämnder och bolag. Det kan göras genom 

exempelvis framtagandet av en övergripande central strategi där 
ansvar, målsättning, utförande och uppföljning för civilt försvar 
framgår. 

För att höja kunskaperna generellt hos kommunens medarbetare uppdateras 
informationen om civilt försvar på intranätet. För den enskilde medarbetaren innebär 
detta självstudier genom det material som finns hos bland annat ansvariga 

myndigheter. Ett riktat stöd till ledningsgrupper kommer att erbjudas för att kunna 

hålla en dialog om ansvar, metod och utveckling inom civilt försvar. Nätverket för 
beredskapsfrågor är en viktig del i spridandet av kunskaper inom området civilt 
försvar. 

Nyligen rekryterades en resurs specifikt för att samordna arbetet med civilt försvar. 
Stor vikt läggs på det arbete som ska bedrivas enligt den överenskommelse som 

träffats mellan MSB och SKR. I dagsläget arbetar  med 
samordning av arbetet med civilt försvar.  finansieras helt av statliga medel, 
2:4 anslaget. 

Inom det nätverk för beredskapsfrågor som nu finns kommer en fördjupad kunskap 
byggas upp som säkerställer att fler inom kommunen har tillräckliga kunskaper och 

förståelse för arbetet med civilt försvar enligt överenskommelsen.  

Den lagstiftning som finns inom området och den överenskommelse som träffats 

mellan MSB och SKR om kommuners arbete med civilt försvar är tydlig avseende 
målsättning och utförande. Ett arbete och stöd i att förtydliga ansvar och 
uppföljningsprocesser behövs inom alla kommunens verksamheter. Detta är ett 
långsiktigt förankringsarbete och en tydligare kommunikation om detta behövs. 

 

 

Erik Pelling   Lars Niska 

Ordförande   Sekreterare 
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