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Bilaga 2 – Genomgång av utlandsmyndigheternas
beredskapsplaner
Som ett led i granskningen har projektgruppen granskat utlandsmyndigheternas
beredskapsplaner. Den här bilagan redogör för denna genomgång.

Bedömningsgrunder
Genomgången av myndigheternas beredskapsplaner har gjorts mot bakgrund av primärt
två revisionsfrågor och tillhörande bedömningsgrunder:
• Fråga 2: Är den beredskapsplanering som finns ändamålsenlig? med särskild tonvikt på att
beredskapsplaneringen ska följa de föreskrifter och riktlinjer som finns men även på
att beredskapsplanerna ska vara kända av dem som förväntas använda dem.
• Fråga 3: Är organisationen utbildad och övad på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt? med
tyngdpunkt på de uppställda tillräcklighetskriterierna om att övning bör ske minst
en gång per år med samtlig personal som förväntas delta i ett krisarbete.
Utöver dessa två frågor har genomgången även bäring på revisionsfråga 1 och
bedömningsgrunden som avser att de förslag på organisatoriska förbättringar som
Katastrofkommissionen (SOU 2005:104) presenterar under avsnitt 6.4.1 –
Utrikesdepartementets roll och konsulära frågor i allt väsentligt bör ha genomförts. Här anges
att UD bör fortsätta arbetet med att utveckla mallen för utlandsmyndigheternas
beredskapsplaner och att utlandsmyndigheterna själva bör vidta vissa förberedelser, som
att planera för krisrum och callcenter, och identifiera nätverk som kan hjälpa till vid
katastrofsituationer men även personer (företrädesvis honorärkonsuler) som kan
upparbeta kontaktvägar till lokala katastrofmyndigheter och svenskkolonier.
Statens beredskapsansvar regleras i lagen (2010:813) om konsulär katastrofinsats.
Regeringskansliets föreskrifter om beredskapsplanering vid utlandsmyndigheterna (UF
2011:5) har utformats med hänsyn till denna lag. Till UF 2011:5 finns en vägledning som
utarbetats av UD. Enligt UF 2011:5 har utlandsmyndigheterna ett ansvar att hålla
beredskap för att bistå svenska medborgare och övriga personer som nämns i UF med
åtgärder vid en kris- eller katastrofsituation. Utlandsmyndigheten måste då snabbt
kunna gå in i en så kallad ”särskild organisation”.
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Som ett stöd i utlandsmyndigheternas beredskapsplanering har UD KC-B tagit fram en
mall för utlandsmyndigheternas beredskapsplaner. Den senaste mallen är från november
2014. Samtliga svenska ambassader och generalkonsulat har uppmanats att från och med
årsskiftet 2015/16 ha beslutat om beredskapsplaner i enlighet med denna mall.
Undantaget är så kallade mini-utlandsmyndigheter 1 som har en förkortad version av
mallen.

Metod för genomförandet
Genomgången skedde på plats på Utrikesdepartementet (UD) över tre dagar, 19 – 21
januari 2016. Riksrevisionen disponerade ett arbetsrum i samma korridor som UD-KC:s
konsulära beredskapsgrupp (KC-B), för vilken projektgruppens kontaktperson på UD,
Emilia Strömsten, är gruppchef. Inför vår genomgång hade KC-B enligt önskemål ordnat
så att alla beredskapsplaner fanns utskrivna på papper. Genomgången gjordes i webbverktyget Webropol och följde det formulär som återfinns med start på sidan 11.
Utgångspunkten för frågorna är KC-B:s ovan nämnda mall för utlandsmyndigheternas
beredskapsplaner från november 2014: ”Mall för myndighetens konsulära
beredskapsplan”.

Urval
Genomgången omfattar ambassader och generalkonsulat, med undantag för de så kallade
mini-utlandsmyndigheterna. Sveriges ambassad i Kabul exkluderades från genomgången
eftersom UD sedan flera år tillbaka avråder från alla resor till Afghanistan.
Generalkonsulatet i New York är ny utlandsmyndighet från och med december 2015 och
för detta fanns vid tidpunkten för genomgången ännu ingen beredskapsplan.
Det totala antalet observationer som registrerats i Webropol uppgår till 88. Två planer
uppdaterades dock under granskningens gång varför de två planerna av äldre datum
rensats från det dataset som analyserats. Även en observation för ett minikonsulat har
exkluderats. Det totala antalet observationer summerar därmed till 85. På grund av
saknade värden uppgår det totala antalet giltiga observationer för tre av variablerna till
84.
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På en mini-utlandsmyndighet är en person ensam utsänd till ett specifikt land som svensk representant.
Uppdraget är ofta begränsat till främjande eller politisk rapportering. Det regelverk som utrikesförvaltningen
lyder under har delvis fått anpassas för att modellen ska kunna användas. Svenska minimyndigheter är
ambassaderna i Baku, Jerevan, Doha, Alger, Pyongyang, Astana, Luanda och Reykjavik, samt
generalkonsulaten i Hongkong, Mariehamn och Mumbai.
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Deskriptiv analys av resultat
I följande avsnitt presenteras resultaten från vår genomgång av utlandsmyndigheternas
beredskapsplaner, fråga för fråga, motsvarande granskningsformuläret (se ss. 11–14).

Beredskapsplanen ska följa mallen och uppdateras varje år
Enligt föreskrifterna (UF 2011:5) ska planerna uppdateras minst en gång per år. Som
framgår av Tabell 1 följer 71 (83,5 procent) av utlandsmyndigheternas beredskapsplaner
den påbjudna mallen. Ungefär lika många (70 eller 82,4 procent) har uppdaterat sina
planer under det senaste året (sedan 1 januari 2015). I ett fall är det oklart om planen kan
anses följa mallen, då den endast innehåller mallens första del som avser det operativa
krisarbetet och det inte finns några uppgifter om det löpande krisberedskapsarbetet. Två
beredskapsplaner saknar beslutsdatum men följer dock den senaste mallen från
november 2014. Sett till de två kriterierna i kombination, är det 68 av 85 utlandsmyndigheter (80,0 procent) som både följer mallen och har uppdaterat sina planer under
det senaste året. I kontrast är det 12 myndigheter som varken följer mallen eller har
uppdaterat beredskapsplanen under det senaste året.
Tabell 1

Är beredskapsplanerna uppdaterade enligt mall under det senaste året?
Beredskapsplan uppdaterad efter 1 januari 2015

Beredskapsplanen
följer senaste mallen

Ja

Nej

Oklart

Total

Ja

68
(80,0 %)

1
(1,2 %)

2
(2,4 %)

71
(83,5%)

Nej

1
(1,2 %)

12
(14,1%)

0

13
(15,3%)

Oklart

1
(1,2 %)

0

0

1
(1,2 %)

Totalt

70
(82,4 %)

13
(15,3 %)

2
(2,4 %)

85
(100,0 %)

Om en beredskapsplan inte uppdateras regelbundet innebär det en ökad risk för att de
kontaktuppgifter som finns i beredskapsplanerna är inaktuella (ambassadernas egen
personal, personal vid UD i Stockholm, honorärkonsuler och andra kontakter i
verksamhetslandet). Att en plan inte är uppdaterad på länge utesluter dock inte att
utlandsmyndigheten ändå har aktuella kontaktuppgifter till personal och andra på annan
plats, men detta framgår då inte av beredskapsplanen.
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Beredskapsplanen ska innehålla planering för arbete i särskild
organisation
Avstämning av utlandsmyndigheternas arbete i särskild organisation, inrättande av
lägesrum och callcenter gjordes mot bakgrund av den information som utlandsmyndigheterna enligt UD:s mall för utlandsmyndigheternas beredskapsplaner ska fylla i
(frågorna 5 – 7 i granskningsformuläret). I de fall där utlandsmyndigheterna inte följt den
senaste mallen, gjordes en bedömning av om motsvarande information fanns tillgänglig i
myndighetens senast beslutade beredskapsplan. Resultatet presenteras i Tabell 2.
Tabell 2

Planering för arbete i särskild organisation
Ja

Nej

Total

Har planering om särskild
organisation

83
(97,6 %)

2
(2,4 %)

85
(100 %)

Har angiven plats för lägesrum

82
(96,5%)

3
(3,5 %)

85
(100 %)

Har angiven plats för callcenter

73
(85,9 %)

8
(9,4 %)

+4
(4,7 %)

saknar särskild plats
men kopplar växel till
gruppnummer

85
(100 %)

I det närmaste samtliga utlandsmyndigheter (83 av 85) har redogjort för sin planering av
arbete i särskild organisation och utsett en lokal som i händelse av kris ska fungera som
lägesrum (82 av 85). En klar majoritet av utlandsmyndigheterna (73 av 85) har också en
bestämd plats som i händelse av kris ska tas i anspråk för callcenterfunktionen.
Ytterligare fyra utlandsmyndigheter saknar särskild plats för denna, men har möjlighet
att koppla inkommande samtal till ett gruppnummer som gör att flera personer kan
besvara inkommande samtal, även om de inte sitter samlade på en och samma plats. Åtta
utlandsmyndigheter saknar helt uppgifter i sina beredskapsplaner om hur de planerat för
att organisera en callcenterfunktion vid en krissituation.
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Uppgifter om svenskar i verksamhetslandet ska finnas
Hur många svenskar som befinner sig i ett krisdrabbat område eller på en olycksplats är
direkt avgörande för hur allvarlig den konsulära krisen kan förväntas bli. Därför
uppmanas utlandsmyndigheterna, i enlighet med 5 § UF 2011:5 och mallen, föra in
uppgifter om hur många bofasta samt besökande svenska medborgare samt utländska
familjemedlemmar till svenska medborgare som uppskattas befinna sig i landet. Som
framgår av Tabell 3 innehåller sammanlagt 80 procent av beredskapsplanerna
uppskattningar av svenska besökare, antingen i beredskapsplanen eller i annat dokument
som planen hänvisar till. Med avseende på bofasta svenskar är siffran ca 94 procent.
Vid genomgången har Riksrevisionen kunnat notera att många utlandsmyndigheter
uppger att det är svårt att göra korrekta uppskattningar av antalet svenskar och att de
siffror som förekommer i planerna därför inte alltid är tillförlitliga. Schengensamarbetet
är en faktor som försvårar en träffsäker bedömning eftersom in- och utresor inte
registreras. En annan försvårande omständighet som nämns är dubbelt medborgarskap.
Det kan då finnas svenska medborgare i landet som normalt sett inte har någon kontakt
med ambassaden, men som skulle kunna ta kontakt om de upplever ett hjälpbehov, t.ex.
med anledning av naturkatastrofer eller krigsutbrott. Om det finns viseringskrav för
svenska medborgare kan detta underlätta bedömningen av antalet besökande svenskar.
Tabell 3

Svenskar i verksamhetslandet
Ja

Nej

Hänvisning*

Total

Numerisk uppskattning av hur många
svenskar som besöker landet

64
(75,3 %)

17
(20,0 %)

4
(4,7 %)

85
(100 %)

Numerisk uppskattning av hur många
svenskar som är bosatta i landet

75
(88,2 %)

5
(5,9 %)

5
(5,9 %)

85
(100 %)

* Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den finns

Förberedelser för uppsamling och evakuering
Vissa situationer kan medföra att svenska medborgare behöver evakueras. De allmänna
bestämmelserna för evakuering följer av 1 § lagen (2010:813) om konsulära
katastrofinsatser och utlandsmyndigheterna ska enligt 5 § UF 2011:5 ha en plan för
evakuering. Om en evakuering skulle bli aktuell, kan det underlätta om möjliga
uppsamlingsplatser identifierats i förväg, liksom att det finns kontaktuppgifter till
personer i områden där svenskar kan befinna sig, t.ex. honorärkonsuler eller resebolag.
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Mallen uppmanar därför utlandsmyndigheterna att ange sådana uppgifter. Tabell 4
redovisar resultatet från vår genomgång av beredskapsplanerna på dessa punkter.
Tabell 4

Uppsamling och evakuering
Ja

Nej

Hänvisning*

Total

Tydligt angivna uppsamlingsplatser vid
evakuering

61
71,8 %

21
24,7 %

3
3,5 %

85
(100 %)

Uppgifter om kontaktpersoner i områden
där svenskar befinner sig

47
55,3 %

28
32,9 %

10
11,8 %

85
(100 %)

* Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den finns.

Knappt en fjärdedel av de genomgångna beredskapsplanerna saknar angivna
uppsamlingsplatser för eventuell evakuering. Vidare saknar en knapp tredjedel uppgifter
om kontaktpersoner i områden där svenskar befinner sig.
Riksrevisionen har förståelse för att behovet av och möjligheterna att ange specifika
uppsamlingsplatser för evakuering samt kontaktpersoner i områden där svenskar
befinner sig kan variera stort olika utlandsmyndigheter emellan. Till exempel
förekommer det i beredskapsplanerna att utlandsmyndigheten bedömer att
uppsamlingsplatser för samling/evakuering måste ta hänsyn till krisens natur, storlek
och plats. Vidare kan det faktum att det saknas kontaktuppgifter till personer i områden
där svenskar befinner sig, bero på det är få svenskar i landet och/eller att de svenskar som
finns är väldigt utspridda. I det här avseendet ska även beaktas att det finns ca 400
svenska honorärkonsulat världen över, företrädesvis på platser där svenskar vistas, och
det är ofta dessa som omnämns som kontaktpersoner i beredskapsplanerna.

Övning och utbildning främjar effektiv krishantering
Utrikesförvaltningen arbetar mot att all utsänd personal ska ha grundläggande
kunskaper i krishantering och att all personal ska kunna larma och starta ett krisarbete
som kan hållas igång till dess att förstärkning är på plats. Mallen beskriver regelbunden
övning som den mest framgångsrika metoden för kompetenshöjning inom
krishanteringsarbetet, och i mallen uppmanas utlandsmyndigheterna att årligen
genomföra minst en övning där hela eller delar av krisorganisationen övas. Enligt mallen
ska utlandsmyndigheterna fylla i vilka aktiviteter som planeras för att göra planen känd
för personalen; när den senaste övningen ägde rum, vad som övades och vilka som deltog;
uppgifter om utlandsmyndighetens övningsbehov; samt vilka övningar som planeras
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inför kommande år. I Tabell 5 redovisas en sammanställning av hur utlandsmyndigheternas uppgifter motsvarar mallen i dessa delar.
Tabell 5

Övning och utbildning

Uppgift om att planen har gjorts eller ska göras känd för personalen
Uppgift om tidpunkt för den senaste övningen
Uppgift om planerade övningar det kommande året
Uppgift om myndighetens övningsbehov

Ja

Nej

Total

63
(74,1 %)
53
(62,4 %)
61
(72,6 %)
33
(38,8 %)

22
(25,9 %)
32
(37,6 %)
23
(27,4 %)
52
(61,2 %)

85
(100 %)
85
(100 %)
84
(100 %)
85
(100 %)

Som framgår av tabellen finns utrymme för förbättringar av beredskapsplanerna med
avseende på dessa uppgifter: 25,9 procent av beredskapsplanerna saknar uppgifter om
hur personalen har eller ska informeras om planerna; 37,6 procent saknar uppgift om den
senaste övningen; 27,4 procent redovisar inte vilka övningar som planeras under det
kommande året och majoriteten av planerna, 61,2 procent, saknar bedömning av
myndighetens övningsbehov. Det framgår inte av tabellen, men för endast 23 av planerna
har vi kunnat bocka av att samtliga efterfrågade uppgifter finns angivna. Att uppgifter
saknas i beredskapsplanen innebär inte nödvändigtvis att aktiviteter inte genomförts
eller planeras, eller att myndigheten saknar uppfattning om sitt övningsbehov.
Riksrevisionen kan dock inte vara förvissad om att de aktuella utlandsmyndigheterna
vidtagit rekommenderade åtgärder för att leva upp till sitt beredskapsansvar.

Det ska finnas en fungerande larmrutin
Vid en allvarlig händelse är det viktigt att snabbt kunna kontakta personalen. För att
underlätta detta är det viktigt att det finns en fungerande rutin för larm. För att
larmrutinen ska fungera måste den övas regelbundet; dels för att säkerställa att
larmkedjan inte bryts och dels för att säkerställa att kontaktuppgifterna till dem som ska
kontaktas är aktuella. Som framgår av Tabell 6 saknar endast tre beredskapsplaner
uppgifter om larmrutin. Drygt 60 procent av planerna uppger också hur ofta larmrutinen
ska testas, vilket följaktligen innebär att uppgiften saknas i knappt 40 procent av
planerna. Mallen efterfrågar inte datum för när larmrutinen faktiskt testats, utan endast
uppgift om hur ofta utlandsmyndigheten har för avsikt att testa sin rutin. Detta innebär
att Riksrevisionen inte på ett betryggande sätt kan uttala sig om huruvida
utlandsmyndigheterna har fungerande larmrutiner på plats för att snabbt kontakta sin
personal i vid en eventuell krissituation. Det kan dock konstateras att uppstarten av
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myndighetens arbete i särskild organisation riskerar att fördröjas om rutinen för att
larma personalen inte fungerar.
Tabell 6

Larmrutin
Ja

Nej

Hänvisning*

Total

Larmrutin beskriven

77
(91,7 %)

3
(3,6 %)

4
(4,8 %)

84
(100,0 %)

Uppgift om hur ofta larmrutinen ska testas

53
(62,4 %)

32
(37,6 %)

-

85
(100,0 %)

* Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den finns

Kontaktuppgifter till andra som kan underlätta krisarbetet
Utöver utlandsmyndighetens egen personal och eventuella förstärkningsresurser, kräver
ett skarpt krisarbete i regel att man måste kunna kontakta exempelvis honorärkonsuler,
myndighetspersoner i värdlandet eller representanter för resebolag. I mallen föreslås att
sådana relevanta telefon- och kontaktnummer förs in i beredskapsplanen som bilaga.
Som framgår av Tabell 7 har 52 stycken av planerna dessa uppgifter som medan
ytterligare 20 har dessa uppgifter på annan plats, vilket innebär att det finns en
hänvisning i beredskapsplanen till var på den aktuella utlandsmyndigheten dessa
uppgifter finns att tillgå. 12 planer saknar helt dessa uppgifter, eller hänvisning till att de
ska finnas på annan plats.
Tabell 7

Telefon- och kontaktlistor

Relevanta telefon- och kontaktuppgifter

Ja, som bilaga

Ja, på annan plats

Nej

Total

52
61,9%

20
23,8%

12
14,3%

84
100,0%

Övriga noteringar
Under genomgången av utlandsmyndigheternas beredskapsplaner har Riksrevisionen
gjort ytterligare en del iakttagelser som kan vara av viss relevans, vilka redovisas nedan.
Dessa iakttagelser har dock inte gjorts med samma systematik som ovan redovisade
genomgång och utgör därför inte något underlag i kvantitativ bemärkelse, men bidrar
ändå till värdefulla insikter om det krisberedskapsarbete som bedrivs på utlandsmyndigheterna.
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Missuppfattningar förekommer
Ett litet antal utlandsmyndigheter förefaller ha missuppfattat vilken information som ska
föras in beredskapsplanen med avseende på uppsamling och evakuering. Riksrevisionen
har exempelvis kunnat notera att angivna uppgifter endast avser den egna personalen
och inte, som avsett, personer för vilka utlandsmyndigheten har ett beredskapsansvar.
Missuppfattningar förekommer också vad gäller larmrutin. Till exempel förekommer en
beskrivning av larm till polisstation och inte hur man ska larma inom den egna
myndigheten.
Rotationssystemet påverkar det organisatoriska minnet
Inom utrikesförvaltningen tillämpas ett rotationssystem vilket innebär att utsänd
personal tjänstgör på en viss utlandsmyndighet under en begränsad tid. Detta system
medför att det organisatoriska minnet i vissa avseenden kan vara begränsat, vilket kan
yttra sig i att ingen nu tjänstgörande personal vid utlandsmyndigheten deltagit vid den
senaste övningen och inte heller har kännedom om när den senaste övningen ägde rum,
vilket vi kunnat se exempel på. Vi har också noterat exempel på utlandsmyndigheter som
i relation till frågan om övningsbehov anger att hela eller stora delar av personalen bytts
ut sedan den senaste övningen.
Goda exempel
Riksrevisionen har också kunnat notera några särskilt goda exempel på
beredskapsarbetet. Hit hör planer som har kvar frågorna som ställs i mallen med tydliga
svar i den egna beredskapsplanen, vilket gör det enklare att hitta den information som
efterfrågas. En utlandsmyndighet uppger att de ställer krav på att beredskapsplanen
aktivt ska läsas och kännas till av samtlig utsänd personal, vilket säkerställs genom att
dessa ska skriva under på att de läst och tagit del av innehållet. När det gäller övning,
finns exempel på utlandsmyndigheter som samövar med andra utlandsmyndigheter och
då framförallt de nordiska. En utlandsmyndighet uppger att de har diskussionsövningar
så ofta som varannan månad.
Beredskapsplanen är inte det enda dokumentet för beredskapsarbetet
Flera utlandsmyndigheter har larmlistor och viktiga kontaktuppgifter på annan plats än i
krisberedskapsplanen, ofta i en särskild pärm som refereras till som ”krispärmen” eller
liknande. Det går inte att avgöra utifrån den information som finns i beredskapsplanerna
huruvida det är en sådan pärm, snarare än beredskapsplanen som upprättats enligt
mallen, som skulle vara det praktiska stödet vid en konkret krissituation, men i
åtminstone ett fall tycks det vara så.
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Det finns upplevda problem med mallen
En ambassad har i ett mejl som bifogats den utskrivna planen uttryckt följande åsikt om
mallen:
"Den mall som departementet beslutat ska gälla alla UM har det goda syftet att utgöra ett praktiskt
verktyg i beredskapsplaneringen och den konkreta krishanteringen. Inklusive bilagor är det dock ett
dokument på väl över 40 sidor vars omfångsrika textmassa till stor del motverkar det angivna syftet att
vara praktiskt och ändamålsenligt, särskilt i en konkret krissituation.
Enligt ambassadens uppfattning hade det – i alla fall för vår del – varit mer ändamålsenligt att ha en
kortare och mer lättillgänglig mall för själva beredskapsplanen och istället ha alla förklarande
textavsnitt och flertalet av UD-bilagorna (dvs. huvuddelen av den aktuella mallen) i ett separat
bakgrundsdokument av vägledningstyp eller dylikt".
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DNR: 3.1.1-2015-1155
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Granskningsformulär

Utlandsmyndigheternas beredskapsplaner
FÖRSTA SIDAN
1. Vilken utlandsmyndighet gäller svaren?
Svarsformat: Myndighet, stad, land (ex. Ambassaden i Berlin, Tyskland)

________________________________
2. Är beredskapsplanen uppdaterad efter den nya mallen från UD-KC?
Ja
Nej
Oklart
3. Ange beslutsdatum för planen:

Om endast månad och år framgår, välj den 1:a i månaden.

Datum: ________________________________
4. Om beslutsdatum saknas klicka här:
Beslutsdatum saknas
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1.2. DET LÖPANDE KRISARBETET
5. Rubrik 1.2.1. Att arbeta i särskild organisation
Har myndigheten fyllt i uppgifter i rutan om utlandsmyndighetens planering?
Om beredskapsplanen inte följer senaste mallen, men motsvarande uppgifter om krisorganisation
finns, välj alternativet "ja".

Ja
Nej
6. Rubrik 1.2.2. Inrätta ett lägesrum

Finns det ett angivet rum/plats som ska användas som lägesrum?

Ja
Nej
7. Rubrik 1.2.4. Organisera call center, registrering och konsulär ärendehantering
Finns det ett angivet rum/plats som ska användas för callcenter?

Ja
Nej, men växel kopplas om till gruppnummer
Nej
2.1.1 Svenskar i verksamhetslandet
8. Finns en numerisk uppskattning av hur många svenskar som besöker landet?
Ja
Nej
Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den
finns
9. Finns en numerisk uppskattning av hur många svenskar som är bosatta i landet?
Ja
Nej
Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den
finns
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2.1.5 Uppsamling och evakuering
10. Finns det tydligt angivna uppsamlingsplatser vid evakuering?
Ja
Nej
Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den
finns

11. Finns det uppgifter om kontaktpersoner i områden där svenskar befinner sig?

Att kontaktpersoner/organisationer finns angivna är tillräckligt för "ja". Kontaktuppgifter behövs
inte.

Ja
Nej
Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den
finns
2.2.1 Övning och utbildning
12. Finns uppgift om att planen har gjorts eller ska göras känd för personalen (UF
2011:5, p. 5)?

Ja
Nej
13. Finns uppgift om tidpunkt för den senaste övningen?
Ja
Nej
14. Finns uppgift om vilka övningar som planeras under kommande år?
Ja
Nej
15. Finns uppgifter om myndighetens övningsbehov?
Ja
Nej
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2.2.2 Larmrutin
16. Finns larmrutin beskriven?
Ja
Nej
Informationen finns inte i beredskapsplanen, men det finns hänvisning till var den
finns
17. Finns uppgift om hur ofta den ska testas?

Om det anges att planen ska testas "regelbundet" klicka för "Ja".

Ja
Nej
Bilagor
18. Finns uppgifter om relevanta telefon- och kontaktnummer?

Notera att i den version som UD har telefonlistorna inte alltid bifogats. Finns det dock rubriker som
anger att bilagor med kontaktuppgifter finns, ange "Ja".

Ja, som bilaga i beredskapsplanen
Ja, på annan plats än i beredskapsplanen
Nej
19. Riksrevisionens kommentarer
OBS! Inga sekretessbelagda uppgifter.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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