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Revisionsrapport – ”Granskning krisberedskap” 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens 
krisberedskap ur ett övergripande perspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande över bifogad 
revisionsrapport från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2023. 
Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. Revisionen önskar i lämnat yttrande 
en redogörelse över beslutade åtgärder samt uppskattat tidsperspektiv för beslutade åtgärder. 

I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser och rekommendationer.  

• Tillse en översyn av reglementen för  
o kommunstyrelsen,  
o krisledningsnämnden och 
o övriga nämnders reglementen ur ett krisberedskapsperspektiv samt att den 

nämnd som ansvarar för försörjningsstöd får motsvarande uppgifter vid 
extraordinära händelser. 

• Tillse en översyn av ägardirektiv för de kommunala bolagen ur ett 
krisberedskapsperspektiv. 

• Säkerställ att det framgår av styrande dokument dess beslutsinstans, vem det gäller 
för och dess giltighetstid. 

• Tillse en översyn av samtliga styrande dokument inom krisberedskapsområdet utifrån 
samstämmighet och användarvänlighet.  

• Säkerställa att styrande dokument som ska gälla för kommunala bolag inte bara 
beslutas av kommunfullmäktige utan även fastställs via beslut på bolagstämma. 

• Tillse en översyn av kommundirektörens instruktion ur ett krisberedskapsperspektiv. 
• Tillse en översyn av den centrala krisledningsorganisationen så att den är förenlig 

med ledning och styrning för ett kommunalt bolag.  
• Tillse att samtliga kommunala nämnder/styrelsen och kommunala bolag har en 

ändamålsenlig lokal krisledningsplan och lokal krisledningsorganisation med 
följsamhet mot den centrala krisledningsplanen och den centrala 
krisledningsorganisationen (efter översyn).  

• Tillse att samtliga kommunala nämnder och kommunala bolag som bedriver 
samhällsviktig verksamhet arbetar systematiskt med risk- och sårbarhetsanalyser och 
kontinuitetsplanering (handlings- och åtgärdsplaner).  
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• Tillse en översyn av tjänsteman i beredskapsfunktionerna för att säkerställa dess 
ändamålsenlighet.  

• Tillse att utbildning och övningsverksamheten utvecklas inom samtliga kommunala 
nämnder/styrelsen och kommunala bolag 
 

 På uppdrag från Falu kommuns revisorer 

 
Lars Lundh    Leif Bergh 
Ordf. Kommunrevisionen   Vice ordf. Kommunrevisionen 
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