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Revisonsskrivelse 2021-03-17  
 

Till: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Fullmäktiges presidium   
 

Granskning av krisledningsnämndens befogenheter  
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat krisledningsnämnden. Granskningen syftar till att 
bedöma om krisledningsnämnden har fattat beslut på ett sätt som överensstämmer med berörd 
lagstiftning. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att krisledningsnämnden i stort fattat beslut som överensstämmer 
med berörd lagstiftning. Vi bedömer dock att det finns brister i krisledningsnämndens dokumentation 
rörande fattade beslut.  
 
Krisledningsnämnden aktiverades i samband med att krisledningsnämndens ordförande skickade ut en 
kallelse för sammanträde. Vår bedömning är att det i dokumentation bör framgå vad som ligger till grund 
för aktiveringen av krisledningsnämnden. Det är ordförande i krisledningsnämndens uppgift att bedöma 
när en extraordinär händelse förekommer och då huruvida krisledningsnämnden ska träda i funktion. 
LEH ger ingen tydlig vägledning vad gäller definitionen av en extraordinär händelse. Vi är tveksamma till 
om det är adekvat att se pandemin som en extraordinär händelse utifrån gällande lagrum och den 
vägledning som finns tillgänglig. De beslut som fattades skulle enligt vår bedömning i de allra flesta fall 
kunnat fattats av den ordinarie nämndorganisationen, eventuellt med inkallade extra sammanträden.  
 
Krisledningsnämnden fattade 26 beslut under sina tre sammankomster och ansåg vid dessa tillfällen det 
inte som nödvändigt att överta verksamhet från någon nämnd. Vi tolkar lagstiftningen som att nämnden 
måste besluta om att överta ansvaret, om än temporärt, innan specifika beslut kan fattas avseende 
nämndernas ansvarsområden, vilket inte skedde.   
 
Vår bedömning är att fullmäktige fick tillräcklig information om Krisledningsnämndens fattade beslut vid 
sammanträdet den 27 april 2020. Vi bedömer därutöver att kommunstyrelsen till viss del har utövat 
tillräcklig uppsikt över krisledningsnämnden då kommunstyrelsens ordinarie ledamöter utgör 
krisledningsnämnden. Under granskningen framkommer att samordningen mellan krisledningsnämnden 
och andra nämnder har fungerat väl. Vid intervjun med äldreförvaltningen förstärks den uppfattningen 
och bekräftas av förvaltningschefen. Det har förekommit kontinuerliga överläggningar och diskussioner i 
form av olika samverkansgrupper. 
 
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Föreslå fullmäktige att revidera krisledningsnämndens reglemente så att det överensstämmer 
med gällande lagstiftning i LEH. Det bör framgå i reglementet att krisledningsnämnden får fatta 
beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen 
och inte endast kan överta beslutanderätt.  

 I framtiden dokumentera fattat beslut om aktiveringen samt avvecklingen av 
krisledningsnämnden där det anges vilka motiv som ligger till grund för aktiveringen av 
nämnden.  

 Att säkerställa att krisledningsnämndens övertagande av verksamhetsområden klargörs och 
inom vilken nämnds verksamhet beslut fattas samt hur länge krisledningsnämnden avser överta 
verksamhetsområdet.  

 Ta upp krisledningsnämndens protokoll och beslut i kommunstyrelsens protokoll för att 
säkerställa att även ersättarnas uppsikt över krisledningsnämnden säkerställs.   

 
Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen. Styrelsebehandlat svar till revisionen önskas 
senast den 30 juni 2021.  

 

För Sundbybergs stads revisorer 

 

Torbjörn Nylén HansErik Salomonsson 

Ordförande Vice ordförande 
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