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Sammanfattning

Stadsrevisionen önskar en återrapportering utifrån granskningen av krisberedskapen (SR-2020123) där grundskolenämnden upprättade ett yttrande 2021-03-30. I enlighet med
stadsrevisionens rekommendationer rapporteras att grundskoleförvaltningen har tagit del av
stadskontorets process för planering och uppföljning av krisberedskapsområdet som etableras
under 2022 och avser att på lämpligt sätt integrera denna i den egna verksamhetsplaneringen.
Krisledningsplanen utvecklas utifrån dokumenterade erfarenheter från inträffade händelser
såsom pandemin. Grundskoleförvaltningen kommer även framgent att följa stadskontorets
krisberedskapsarbete för att kunna agera i enlighet med denna.
Grundskolenämnden föreslås godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till stadsrevisionen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220114 Remiss granskning av krisberedskap - återrapportering
Förslag till yttrande GRN 210124 Återrapportering av krisberedskap

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2022-01-14
Grundskolenämnden 2022-01-26
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2022-01-05

registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia till stadsrevisionens handläggare
martin.andersson4@malmo.se
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Ärendet

Bakgrund
Stadsrevisionen i Malmö granskade för ett år sedan Malmö stads krisberedskapsarbete (SR-2020123) i syfte att bedöma om kommunstyrelsen, grundskolenämnden och tekniska nämnden
säkerställer en ändamålsenlig beredskap inför och vid händelser av kris eller extraordinära
händelser. Den sammanfattande bedömningen av stadsrevisionen är att grundskolenämnden i
huvudsak säkerställer en ändamålsenlig beredskap inför och vid händelse av kris eller
extraordinära händelser. De nationella regelverkens grundläggande krav avseende krisberedskap
uppfylls. Grundskolenämnden rekommenderades dock att:
• aktivt följa krisberedskapsarbetet inom ramen för sitt verksamhetsområde.
• se över och utveckla krisledningsplanen i enlighet med sin organisation för krisledning och
beredskap samt kommunens styrdokument.
Stadsrevisionen önskade utifrån dessa rekommendationer en återrapportering av vilka åtgärder
som vidtagits under 2021 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Krisberedskapsarbetet under 2021
Malmö stads krisberedskapsarbete utgår från en ”Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020-2023” (STK-2019-629). Strukturen utgår i stort från att
stadskontoret förser förvaltningarna med metoder och strukturer som förvaltningarna ska
etablera inom respektive organisationer. Arbetet med planen är försenad till följd av
coronapandemin, men viktiga kunskaper har å andra sidan förvärvats inom krisberedskapen.
Grundskoleförvaltningen har under 2021, liksom de andra förvaltningarna, hanterat frågor
rörande pandemin och andra större händelser som har haft påverkan på verksamheten såsom
större manifestationer och Malmö forum. Dessa har bidragit till att krisberedskapen ytterligare
har kunnat utvecklas som stöd inför framtida händelser då både krisledning och verksamhetens
behov har dokumenterats. Utifrån dessa erfarenheter uppdateras förvaltningens
krisledningsplanering.
Stadskontoret har under året tagit fram en process för planering och uppföljning av
Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar. Processen består av tre delar;
inriktning, planering och uppföljning. Ambitionen är att varje vår arbeta med inriktning och
planering för nästa år, för att under hösten ta med detta i sin egen planering inför nästa år.
Processen med tillhörande årsplan börjar gälla från nästa år, där grundskoleförvaltningen på
lämpligt sätt kommer att inkorporera processen i den egna verksamhetsplaneringen. Den
förväntade effekten är att arbetet med krisberedskap integreras än mer i ordinarie processer med
en tydligare överblick, möjlighet till samsyn mellan förvaltningar, en större framförhållning i
planeringen och en kontinuerlig uppföljning. Grundskoleförvaltningen kommer även framgent
att följa stadskontorets krisberedskapsarbete för att kunna agera i enlighet med denna.
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