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1. Sammanfattande bedömning 

På uppdrag av revisorerna i Gällivare kommun har PwC genomfört en granskning av 

krisberedskapen inom för- och grundskolan. 

Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och kontrollmålen samt iakttagelser för 

de olika kontrollmålen. Den sammantagna bedömningen av kontrollmålen ligger till 

grund för bedömningen av revisionsfrågan. 

Revisionsfråga 

Har barn- utbildning och kulturnämnden (BUoKn) säkerställt en ändamålsenlig 

beredskap avseende krissituationer inom för- och grundskolan samt har tillräckliga 

åtgärder vidtagits utifrån tidigare granskning av brand- och skalskydd? 

Vår sammanfattande bedömning är att: 

 nämnden i begränsad utsträckning säkerställt en ändamålsenlig beredskap 

avseende krissituationer inom för- och grundskolan 

 det i begränsad utsträckning har vidtagits tillräckliga åtgärder med anledning av 

den tidigare granskningen av brand- och skalskydd 

Kontrollmål 

 Nämnden har säkerställt ett systematiskt arbete med krisberedskap 

Vår bedömning är att nämnden i begränsad utsträckning har säkerställt ett systematiskt 

arbete med krisberedskapen inom för- och grundskolan. 

Bedömningen gör vi utifrån att det finns en kris- och beredskapsplan framtagen på 

förvaltningsnivå samt att det tas fram enhetsspecifika kris- och beredskapsplaner och att 

dessa ska upprättas/ses över årligen. Samtliga enheter hade dock vid granskningstillfället 

inte kompletta pärmar med aktuella uppgifter, vilket är en brist. I sammanhanget noteras 

att implementeringen på enhetsnivå påbörjats under andra halvan av 2015. Vi ser därför 

ett behov av att det görs en uppföljning av hur enheterna ligger till vad gäller 

krisberedskapsarbetet och upprättandet av aktuella planer och pärmar.  

 Personalen är delaktiga i processen för en krisberedskap i 

verksamheten 

Vår bedömning är att personalen till övervägande del är delaktiga i processen för en 

krisberedskap i verksamheten. 

Bedömningen grundar sig på att det finns en representation av personal i krisgrupperna 

samt att det finns en rutin att personalen ska föra informationen vidare till skolornas 

arbetslags-/ arbetsplatsträffar respektive förskolornas avdelningsmöten. Dock kan vi inte 

inom ramen för denna granskning göra en bedömning avseende vilken faktisk 

delaktighet/kännedom personalen upplever när det gäller krisberedskapen.   
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Granskningen visar i detta sammanhang att det föreligger viss osäkerhet på enhetsnivå i 

detta avseende, vilket gör att vi ser ett behov av att det tas fram en rutin för hur 

rektorer/förskolechefer följer upp delaktighet/kännedom hos personalen.  

 Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i verksamheten för vad 

som ska göras och av vem i händelse av krissituation 

Vår bedömning är att roll- och ansvarsfördelning vid krissituation i begränsad 

utsträckning är tydlig för vad som ska göras och av vem. 

Bedömningen baserar vi på att det finns övergripande dokument och dokument på 

enhetsnivå där ansvar och beslutsgångar framgår. Vi har dock sett att enheternas kris- och 

beredskapsplaner inte i samtliga fall är kompletta med aktuella uppgifter, vilket påverkar 

tydligheten i den dokumenterade roll- och ansvarsfördelningen. Enligt vår bedömning 

kan detta medföra en risk kopplat till krisberedskapen och förutsättningarna för ett 

effektivt agerande vid en krissituation.  

 Nämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder avseende brand- och 

skalskydd utifrån tidigare genomförd granskning 

Vår bedömning är att det i begränsad utsträckning har vidtagits åtgärder med anledning 

av rapporten. Arbetet har inletts, men det återstår fortsatt arbete för att allt ska vara 

åtgärdat. Otydligheten mellan fastighetsförvaltare och verksamhet avseende ansvaret 

kopplat till såväl det förebyggande brandskyddsarbetet som det löpande underhållet är 

exempel på fortsatta utvecklingsområden. Vidare finns behov av att fortsätta arbeta för att 

säkerställa information till verksamheterna inför att ”utomstående” ska befinna sig i 

lokalerna. 

 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi lämna BUoKn följande rekommendationer: 

 tillse att uppföljning görs vad gäller krisberedskapsarbetet, upprättandet av 

aktuella planer och pärmar på enhetsnivå samt att i samband med detta 

säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. 

 tillse att rutin tas fram för hur rektorer/förskolechefer följer upp 

delaktighet/kännedom hos personalen. 

 att fortsätta arbetet för utveckling av brand- och skalskydd utifrån iakttagelserna i 

tidigare genomförd granskning.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin 

verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Vid extraordinära 

händelser och krissituationer är det av vikt att det i verksamheterna finns beredskap och 

kännedom om rutiner och tillvägagångssätt om olyckan skulle vara framme. 

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser på orter runt om i landet med anlagda 

bränder i lokaler som inhyser flyktingar och våldsdåd som drabbat skolområdet har 

revisorerna funnit det angeläget att granska beredskapen för att hantera krissituationer. 

2.2. Syfte/revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen har syftat till att bedöma om barn-, utbildning och kulturnämnden har 

säkerställt en ändamålsenlig beredskap avseende krissituationer inom för- och 

grundskolan. Vidare syftar granskningen till att följa upp om tillräckliga åtgärder har 

vidtagits avseende tidigare genomförd granskning av brand- och skalskydd (februari 

2015). 

2.3. Revisionskriterier 
 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 Lagen, 2003:778, om skydd mot olyckor (LSO) 

 Av fullmäktige fastställda program och policies 

2.4. Kontrollmål 
 Nämnden har säkerställt ett systematiskt arbete med krisberedskap inom för- och 

grundskoleverksamheten 

 Personalen är delaktiga i processen för en krisberedskap i verksamheten 

 Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i verksamheten för vad som ska 

göras och av vem i händelse av krissituation 

 Nämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder avseende brand- och skalskydd utifrån 

tidigare genomförd granskning 
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2.5. Metod och avgränsning 
Revisionsobjekt i granskningen är barn- utbildning och kulturnämnden. 

Granskningen är avgränsad till två förskolor och två grundskoleenheter inom nämndens 

ansvarsområde. Följande har utgjort urvalet av enheter: Mandolinens förskola, 

Trummans förskola, Sjöparksskolan samt Hedskolan. 

Metoden i denna granskning har varit intervjuer och analyser av relevanta dokument. 

Intervjuer har genomförts med barn- utbildning och kulturförvaltningens 

förvaltningschef, kommunens säkerhetschef samt rektorer/förskolechefer på utvalda 

enheter. Dokumentgranskningen har omfattat kommunens risk- och sårbarhetsanalys, 

kommunens aktivitetsplan för säkerhetsarbete, kommunens säkerhetspolicy, enheternas 

kris- och beredskapsplaner, samt sammanträdesprotokoll. 

I bedömningen av revisionsfrågan och kontrollmålen används en fyrgradig skala enligt 

nedan: 

 inte ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 

 i begränsad utsträckning ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 

 till övervägande del ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 

 ja – ändamålsenlig/tillräcklig/tydlig/delaktig 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen genomföra 

analyser över vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa 

händelser kan påverka den egna verksamheten. Av lagstiftningen framgår att analyserna 

ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Den RSA som arbetats fram ska 

sedan ligga till grund för kommunens plan för hur de skall hantera extraordinära 

händelser. Av lagstiftningen framgår även att det ska finnas en krisledningsnämnd i 

kommunen. 

Av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskrift MSBFS 2015:5 

föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser framgår att 

kommunen under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige skall 

ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys 

enligt följande uppställning: 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet. 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska 

område. 

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom 

kommunen och dess geografiska område. 

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 

På kommunövergripande nivå har kommunfullmäktige 2013 fastställt bl a säkerhetspolicy 

och handlingsprogram för säkerhetsskydd. En plan för åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser och höjd beredskap är fastställd av fullmäktige 2009. Enligt 

intervjuerna ska risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetspolicy, aktivitetsplan för 

kommunens säkerhetsarbete och plan för åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

och i höjd beredskap ånyo upp i fullmäktige för antagande under mars 2016.  

Av kommunens aktivitetsplan för säkerhetsarbete framgår utbildningsplan för utbildning 

av anställda och förtroendevalda inom kommunen i krishantering på förvaltningsnivå. 

Utbildningsplan på enhetsnivå ansvarar förvaltningarna själva för, enligt intervju. I dessa 

fall sker dialog med säkerhetschefen.  
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3.1. Krisberedskap inom för- och grundskoleverk-
samheten 

3.1.1. Nämnd och förvaltning 

Utgångspunkten för nämndens systematiska arbete med krisberedskapen är 

förvaltningens kris- och beredskapsplan (BUoKn 2015-06-09 § 78). Kris- och 

beredskapsplanen ska beslutas inför varje ny mandatperiod. Förvaltningens kris- och 

beredskapsplan lägger grunden för förvaltningens arbete med krisberedskapen. Ett 

utvecklingsarbete har således pågått under 2015 och pågår fortfarande enligt de 

intervjuade. 

Historiskt har förvaltningarna enligt intervju inte upprättat kris- och beredskapsplaner på 

förvaltningsnivå. För BUoKn innebar antagandet av planen i juni 2015 således att det var 

den första upprättade planen på förvaltningsnivå. Enligt intervju återstår arbete med 

implementering av planen i form av utbildningar och övningar. Från centralt håll i 

kommunen, genom säkerhetschefen, finns planer på att ta fram en utbildningsplan för 

skolorna just kopplat till krisberedskapen utifrån befintliga rutiner och möjliga scenarion. 

Förvaltningen har arbetat fram en mall, i form av en pärm, som ska ligga till grund för 

enheternas kris- och beredskapsplaner. Arbetet med att ta fram pärmen har genomförts 

av en central ledningsgrupp där förskolechefer, rektorer samt elevhälsan funnits 

representerade. Säkerhetschefen har också varit delaktig i detta sammanhang. 

Den av förvaltningen framarbetade pärmen innehåller följande; 

 Information om lokala krisgruppen 

 Information om kommunens krisledningsnämnd 

 Mallar för dokumentation vid olika händelser 

 Rutiner som utgår ifrån olika tänkbara händelser. 

Det ska finnas en pärm på varje enhet. Tanken är att respektive enhet anpassar pärmen 

efter lokala förutsättningar där behov för detta föreligger, exempelvis krislednings-

organisation, fastighetens förutsättningar eller andra unika förutsättningar för verksam-

heten. Syftet med pärmen är att den ska vara ett stöd vid en eventuell händelse och där 

det ska framgå vad de olika rollerna har för ansvar, exempelvis vilken roll 

rektor/förskolechef har vid händelse av krissituation. Pärmen ger grundläggande 

information om hur krissituationer ska hanteras. Avseende enhetsnivån och dess 

hantering av krisberedskapen redogörs för närmare under kommande avsnitt. 

Det finns ingen särskild uppföljning till förvaltning eller nämnd avseende enheternas 

krisberedskapspärm. I sammanhanget lyfts fram att det förs diskussioner om enheternas 

kris- och beredskapsplaner ska samlas in i syfte att säkerställa att varje enhet har 

ändamålsenliga planer. 

Under året har en befarad krissituation uppkommit, men händelsen kunde avfärdas. Dock 

framgår att vissa brister upptäcktes i samband med att den aktuella enhetens krisgrupp 

skulle samlas. Rutinerna visade sig inte omfatta fastigheter där flera enheters krisgrupper 

är lokaliserade, exempelvis skola där även förskoleenhet är lokaliserad.   
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I det aktuella fallet innebar det att grundskolans krisgrupp engagerades men inte 

förskolans. I efterhand har händelsen utvärderats och enligt de intervjuade har åtgärder 

vidtagits för att säkerställa att samtliga berörda ska engageras vid dylika händelser. 

3.1.2. Enhetsnivå 

På enhetsnivå framgår av intervjuerna att kris- och beredskapsplan ska upprättas årligen i 

form av en pärm. Genom detta ska det finnas en systematik i en årlig översyn av 

krisberedskapen och planen för detta. Pärmen avseende kris och beredskapsplanen ska 

alltid vara orange och upprättas inför varje termin eller därutöver vid behov. Historiskt 

har inte enheterna haft någon gemensam mall att utgå ifrån vid upprättandet av kris- och 

beredskapsplan, vilket ledde till att planerna såg olika ut från enhet till enhet. 

Den centrala styrningen av kris- och beredskapsplanen uppger de intervjuade medför en 

trygghet och igenkänningsfaktor för personal inom men även mellan enheterna. I arbetet 

med utvecklingen av planerna har brister upptäckts och dessa har kommunicerats till den 

centrala arbetsgruppen som initialt arbetade med att ta fram mallen för enheternas kris- 

och beredskapsplaner. 

De intervjuade upplever att mallarna har bidragit till en större enhetlighet avseende såväl 

arbete med krisberedskapen som innehållet av kris- och beredskapsplanerna. Rektorerna 

uppger att de i rektorernas ledningsgrupp har behandlat planerna i syfte att få 

erfarenhetsutbyte kring arbetet med planerna. Dock har inget erfarenhetsutbyte eller 

dialog kring kris- och beredskapsplanerna genomförts i förskolechefernas ledningsgrupp 

ännu, enligt de intervjuade. 

Den lokala anpassningen som sker avseende kris- och beredskapsplanerna omfattas av 

kontaktuppgifter, krisorganisation och utrymningsplaner. På varje enhet finns en 

krisgrupp, dock ser organiseringen av denna lite olika ut, men gemensamt är att den ska 

framgå av kris- och beredskapsplanen. Dock är inte alla kris- och beredskapsplaner 

kompletta. Granskningen visar att det i vissa enheters pärmar saknas aktuella namn och 

kontaktuppgifter till de individer som sitter i krisgruppen. 

När det gäller förskolorna ligger ansvaret på respektive avdelning att uppdatera och säkra 

innehållet avseende personal, vårdnadshavare och barn. Detta görs regelmässigt inför ny 

termin och när nya barn skrivs in i förskolan enligt de intervjuade.  

Det sker inga övningar, enligt intervjuer, kopplat till krishanteringen annat än de 

brandövningar som genomförs årligen. Efter genomförd brandövning genomförs analyser 

kopplat till genomförandet. 

Den utbildning som har genomförts på enhetsnivå har haft en koppling till brand och 

räddningstjänsten har hållit i utbildningen. All personal har enligt intervju genomgått 

utbildning kopplat till brand. Brandskyddsombuden har fått särskild utbildning för sitt 

uppdrag. Dock har ingen särskild utbildning genomförts med anledning av enheternas 

krishantering och/eller de rutiner som finns framtagna för ändamålet. 

De händelser som har inträffat i Sverige och även i angränsande kommuner har enligt 

intervjuerna aktualiserat diskussioner kring olika säkerhetsaspekter i händelse av 

krissituation, exempelvis i vilken utsträckning dörrar ska låsas.   
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3.1.3. Bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i begränsad utsträckning har säkerställt ett systematiskt 

arbete med krisberedskapen inom för- och grundskolan. 

Bedömningen gör vi utifrån att det finns en kris- och beredskapsplan framtagen på 

förvaltningsnivå samt att det tas fram enhetsspecifika kris- och beredskapsplaner och att 

dessa ska upprättas/ses över årligen. Samtliga enheter hade dock vid granskningstillfället 

inte kompletta pärmar med aktuella uppgifter, vilket är en brist. I sammanhanget noteras 

att implementeringen på enhetsnivå påbörjats under andra halvan av 2015. Vi ser därför 

ett behov av att det görs en uppföljning av hur enheterna ligger till vad gäller 

krisberedskapsarbetet och upprättandet av aktuella planer och pärmar. 

3.2. Personalen är delaktiga i processen för en kris-
beredskap i verksamheten 

Personalen för både för- och grundskolan är delaktiga genom att de finns representerade i 

krisgrupperna. På grundskolan är inte personalen med i arbetet med själva planen. Som 

nämnts tidigare ansvarar förskolans avdelning för att hålla kontaktlistor uppdaterade och 

detta medför att personalen är delaktiga till viss del i arbetet med att säkerställa innehållet 

i kris- och beredskapsplanen. 

Av intervju framgår att kännedomen om krisgruppen och kris- och beredskapsplanen är 

god. De intervjuade bedömer att alla känner till att krisgrupp samt pärmen finns. Dock 

anser de intervjuade att det är osäkert i vilken omfattning som personalen känner till 

innehållet i pärmen. 

Förskolans personal förväntas enligt intervjuerna gå igenom pärmen och att den sedan tas 

upp som en punkt på avdelningsträffarna i syfte att säkerställa personalens kännedom om 

dess innehåll. 

Grundskolans personal som är med i krisgruppen ansvarar för att föra informationen 

vidare till övriga vid arbetsplatsträffarna som normalt hålls en gång i månaden. I de fall 

något tas upp i arbetslagsträffarna förs detta vidare till rektorsgruppen. 

3.2.1. Bedömning 

Vår bedömning är att personalen till övervägande del är delaktiga i processen för en 

krisberedskap i verksamheten. 

Bedömningen grundar sig på att det finns en representation av personal i krisgrupperna 

samt att det finns en rutin att personalen ska föra informationen vidare till skolornas 

arbetslags-/ arbetsplatsträffar respektive förskolornas avdelningsmöten. Dock kan vi inte 

inom ramen för denna granskning göra en bedömning avseende vilken faktiskt 

delaktighet/kännedom personalen upplever när det gäller krisberedskapen. Vi ser även att 

det föreligger viss osäkerhet på enhetsnivå i detta avseende, vilket gör att vi ser ett behov 

av att det tas fram en lämplig rutin för hur rektorer/förskolechefer följer upp 

delaktighet/kännedom hos personalen. 
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3.3. Roll- och ansvarsfördelning vid krissituation 
Kommunens övergripande dokument redogör för hur krisorganisationen ser ut samt hur 

beslutsgångarna ser ut och i vilka situationer nästa nivå ska aktiveras. På enhetsnivå 

återfinns motsvarande uppgifter i enheternas kris- och beredskapsplaner. Som nämnts 

tidigare visar granskningen dock att det finns enheter som ännu inte har upprättat planer 

med aktuella uppgifter samt att det fanns planer som inte innehöll alla uppgifter.  

Roll- och ansvarsfördelningen upplevs av de intervjuade som tydliga vid krissituation när 

det gäller vem som ska göra vad. Upplevelsen, enligt intervju, är att kris- och 

beredskapsplan, såväl enhetens som den kommunövergripande, ger en tydlighet över vem 

som ska göra vad. Vidare lyfts fram att hur kommunikationen ska ske uppåt i 

organisationen är tydlig. 

3.3.1. Bedömning 

Vår bedömning är att roll- och ansvarsfördelning vid krissituation i begränsad 

utsträckning är tydlig för vad som ska göras och av vem. 

Bedömningen baserar vi på att det finns övergripande dokument och dokument på 

enhetsnivå där ansvar och beslutsgångar framgår. Vi har dock sett att enheternas kris- och 

beredskapsplaner inte i samtliga fall är kompletta med aktuella uppgifter, vilket påverkar 

tydligheten i den dokumenterade roll- och ansvarsfördelningen. Enligt vår bedömning 

kan detta medföra en risk kopplat till krisberedskapen och förutsättningarna för ett 

effektivt agerande vid en krissituation. 

3.4. Uppföljande granskning - brand- och skalskydd 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun genomfördes 

2014/2015 en granskning avseende brand- och skalskydd vid kommunens äldreboenden 

och skolor. Revisionsrapporten lämnades i februari 2015. 

Utifrån granskningens iakttagelser har en uppföljande granskning genomförts i syfte att 

följa upp vilka åtgärder nämnden vidtagit samt om dessa har varit tillräckliga. 

Nedan redogörs för de iakttagelser som framkommit utifrån de intervjuer och den 

dokumentgranskning som genomförts samt en bedömning av kontrollmålet. 

3.4.1. Iakttagelser 

Av kommunstyrelsens och BUoKn:s gemensamma svar framgår vilka åtgärder som avsågs 

vidtas med anledning av rapporten (BUoKn 2015-04-21 § 21). Det framgår av svaret att 

följande åtgärder skulle ha vidtagits/eller redan hade vidtagits med anledning av 

rapportens iakttagelser (rapportens iakttagelser är markerat med fet stil nedan). Vidtagna 

åtgärder enligt denna uppföljning presenteras i anslutning till dessa. 
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1. Att lagen om skydd mot olyckor endast delvis var inarbetad i 

verksamheternas säkerhetsarbete 

Säkerhetschefen hade omplacerats så att denna blev direkt underställd Ks, vilket 

förväntas leda till att säkerhetsarbetet får en stor strategisk betydelse.  

Ks avsåg att ta fram nya riktlinjer samt implementera dessa och ta fram tydliga 

avgränsningar mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare. 

Säkerhetschefen ska ansvara för uppföljningar av det systematiska säkerhetsarbetet, vilket 

ska göras två gånger per år. 

Vidtagna åtgärder och granskningsiakttagelser: 

Det har tagits fram riktlinjer för brandskydd samt att riktlinjer för fysiskt och tekniskt 

skydd (där skalskyddet ingår) är under framtagande. De rektorer vi intervjuade kände inte 

till rapporten från februari 2015 avseende brand- och skalskydd. En av förskolecheferna 

hade vetskap om rapporten då dennes enhet hade varit föremål för granskningen. Det 

kunde av intervjuerna konstateras att enheterna har en handbok för brandskyddsarbetet. 

Brandchefen har genomfört granskningar av enheternas handböcker och enligt intervju 

fick de flesta skolor godkänt. Den kritik/brist som lyftes fram hade koppling till avsaknad 

av utbildning på vissa håll för personal 

2. Ansvaret för ett förebyggande arbete med brandsäkerhet mellan 

fastighetsägare och hyresgäst var otydligt. 

Ks avsåg att implementera nya riktlinjer och ta fram tydliga avgränsningar mellan 

verksamhetsutövare och fastighetsägare. 

Vidtagna åtgärder och granskningsiakttagelser: 

Av intervjuer framgår att de intervjuade upplever att ansvaret fortfarande är otydlig 

avseende det förebyggande brandsäkerhetsarbetet mellan fastighetsägare och 

verksamheten. De upplever inte att det finns något förebyggande arbete från 

fastighetsförvaltarens sida, TOP bostäder AB, vilka ansvarar för fastighetsförvaltningen i 

Gällivare kommun gällande löpande underhåll av fastigheterna. De åtgärder som 

genomförs sker utifrån felanmälan, enligt intervju. I sammanhanget lyfts 

gränsdragningslistan fram avseende den samordnade fastighetsförvaltningen och att 

denna i vissa fall är inaktuell och/eller att det finns delar där ansvaret borde omfördelas, t 

ex när det gäller larmanordningar och inbrottslarm 

3. Det fanns ingen särskild handlingsplan för att förebygga att 

brandtillbud och brandskador inträffar inom verksamheten 

Kommunstyrelsen avsåg att ta fram strategiska dokument för det systematiska 

brandskyddsarbetet, vilket ska samordnas med förvaltningarnas och bolagens arbete med 

kris- och beredskapsplaner. 

Vidtagna åtgärder och granskningsiakttagelser: 

Se notering under punkt 1. 
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4. Tveksamt om personalen inom äldreboenden hade kompetens i 

brandskydd och utrymning (utbildning och utbildningsplaner 

saknades) 

Utbildningsplan skulle utarbetas av säkerhetschefen tillsammans med 

förvaltningscheferna och räddningstjänsten. 

Vidtagna åtgärder och granskningsiakttagelser: 

Utbildning har genomförts kopplat till brandsäkerheten där personal och även 

skyddsombud särskilt har utbildats. 

5. Övningar genomförs avseende scenarios för utrymning vid 

brandtillbud (1 per år för granskade skolor) 

Övningsplan skulle utarbetas av säkerhetschefen tillsammans med förvaltningscheferna 

och räddningstjänsten. 

Vidtagna åtgärder och granskningsiakttagelser: 

Det har inte utarbetats någon övningsplan utifrån olika scenarion. 

6. Det utfördes inga systematiska kontroller av brandskyddet. 

Ks avsåg att systematiska egenkontroller skulle införas vid samtliga verksamheter inom 

Gällivare kommuns koncern gällande det systematiska brandskyddsarbetet. 

Vidtagna åtgärder och granskningsiakttagelser: 

Det genomförs brandskyddsronder två gånger per år, enligt intervju. Brandlarmet testas 

en gång i månaden. 

7. Det skedde ingen rapportering av brandskyddsarbetet till BUoKn, 

(endast en rapportering av brandtillbud) 

Ks avsåg att införa ett tydligare incidentrapporteringssystem för hela koncernen Gällivare 

kommun. 

Vidtagna åtgärder och granskningsiakttagelser: 

Det har inte skett någon separat rapportering på området eller med anledning av 

granskningsrapporten. 

 

Granskningen också att bl a hantverkare hade tillträde till lokalerna utan att presentera 

sig och utan att i förväg meddela sin ankomst (avser skalskyddet). När det gäller 

skalskyddet förekommer fortfarande att hantverkare eller liknande rör sig i lokalerna utan 

att enhetens personal fått vetskap om detta i förväg. Enligt de intervjuade förekommer i 

vissa fall att de informeras i förväg, men att det fortfarande finns brister i detta avseende. 

Därutöver kan nämnas att det har förts lokala diskussioner på vissa förskolor hur och när 

låsning av dörrar ska ske utifrån hur avdelningarna är öppna vilket lett till att endast 

dörrar till öppna avdelningar håll olåsta. I övrigt framgår det av intervjuerna att det inte 

har genomförts någon särskild analys av skalskyddet på enheternas fastigheter 
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3.4.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det i begränsad utsträckning har vidtagits tillräckliga åtgärder med 

anledning av rapporten. Arbetet har inletts, men det återstår fortsatt arbete för att allt ska 

vara åtgärdat. Otydligheten mellan fastighetsförvaltare och verksamhet avseende ansvaret 

kopplat till såväl det förebyggande brandskyddsarbetet som det löpande underhållet är 

exempel på fortsatta utvecklingsområden. Vidare finns behov av att fortsätta arbeta för att 

säkerställa information till verksamheterna inför att ”utomstående” ska befinna sig i 

lokalerna. 


