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§136

Dnr: KS 2020/305

Yttrande över revisionsrapport granskning av kommunens krisberedskap
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Yttrande, enligt nedan, över revisionsrapport gällande Kävlinge kommuns krisberedskapsarbete
översänds till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Revisionen har genomfört en granskning av Kävlinge kommuns krisberedskapsarbete och gjort
en sammanfattning av sina slutsatser och rekommendationer som kommenteras nedan.
Säkerhetsenheten är organiserad under kommunstyrelsen och ansvarar för kommunens
krisberedskapsarbete, civilt försvar, brottsförebyggande- och trygghetsarbete, försäkringsfrågor
och bevaknings- och personskyddsfrågor.
Under senaste åren har det i Kävlinge kommun gjorts ett strategiskt och fokuserat arbete på att
skapa en hållbar och känd krisorganisation och samtliga styrdokument har uppdaterats och
antagits av kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnden) respektive kommunfullmäktige.
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Nedan följer svar på de rekommendationer som lyftes fram i revisionsrapporten.
- Säkerställa att samtliga ledamöter av kommunstyrelsen har tillräckliga kunskaper om sitt
uppdrag som krisledningsnämnd.
I samband med att styrdokumenten behandlades av kommunstyrelsen hösten 2019 hade
säkerhetschef och säkerhetshandläggare en längre informations- och utbildningsdel för samtliga
ledamöter där organisation, roller och ansvar förtydligades. Det finns en antagen övning- och
utbildningsplan som tar höjd för kommande övnings- och informationsinsatser. Det är angeläget
att kontinuerligt uppdatera kunskaper och öva olika scenarier och det är planerat för en särskild
övning/utbildning riktad mot kommunstyrelsen (krisledningsnämnden) under senare delen av
2020, vilket dock eventuellt kan komma att påverkas av situationen med covid-19.
- Säkerställa att säkerhetsenheten har tillräckliga resurser för att bedriva ett strategiskt
krisberedskapsarbete.
Säkerhetsenheten har som nämnts ovan ett brett ansvarsområde med varierande uppgifter som
Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2020-09-23

36(51)
tar olika mycket tid i anspråk. Under år 2020 har enheten fått förstärkning av
säkerhetssamordnartjänst som tidigare var 50% upp till 80% vilket möjliggör bättre
förutsättningar för balansen mellan det strategiska och långsiktiga krisberedskapsarbetet och
andra arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens krisberedskap,
tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap
Revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap, rapport
Revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap, sammanfattning
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För verkställighet
Kommun revisionen
Kommunfullmäktige
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