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Krisberedskap inom för- och grundskolan 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat krisberedskapen 

inom för- och grundskolan i Gällivare kommun. Syftet har varit att bedöma om barn-, 

utbildning- och kulturnämnden (BUoKn) säkerställt en ändamålsenlig beredskap avseende 

krissituationer inom för- och grundskolan samt om tillräckliga åtgärder vidtagits med anledning 

av tidigare granskning av brand- och skalskydd. Revisionsobjekt i granskningen har varit 

BUoKn. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. 

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 

Vi har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser: 

 Det finns ett systematiskt arbete med kris- och beredskapsplaner på såväl 

förvaltningsnivå som enhetsnivå. Dock var inte samtliga planer på förvaltningsnivå 

kompletta. Behov finns av att följa upp hur enheterna ligger till avseende 

krisberedskapsarbetet och upprättandet av aktuella planer och pärmar. 

 Personalen är till övervägande del delaktiga i arbetet för en krisberedskap i 

verksamheten. Dock framgick av granskningen att det finns behov av att ta fram rutiner 

för hur rektorer/förskolechefer följer upp delaktighet/kännedom hos personalen. Detta 

då det framgick viss osäkerhet på enhetsnivå avseende personalens faktiska 

delaktighet/kännedom rörande krisberedskapen i verksamheten. 

 Det finns dokument på övergripande och enhetsnivå där ansvar och beslutsgångar 

framgår i händelse av krissituation. Dock har det visat sig att inte alla enheters kris- och 

beredskapsplaner är kompletta vilket påverkar tydligheten i den dokumenterade roll- 

och ansvarsfördelningen. 

 Det har vidtagits åtgärder i begränsad utsträckning med anledning av rapporten 

avseende brand- och skalskydd (2015). Arbetet bedöms som inlett men att det återstår 

arbete för att allt ska vara åtgärdat. 
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Vi rekommenderar BUoKn följande: 

 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. 

 

 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som redovisas i bifogad 

revisionsrapport. Barn-, utbildning- och kulturnämndens svar på vår granskning emotses till 

senast 2016-06-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För revisorerna i Gällivare kommun 

 

 

Sven-Erik Nilsson, v ordförande   Eva Nyström, revisor 
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