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Utskottet för stöd och strategi 
 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december 2019 för 

kommunledningskontoret 

Förslag till beslut 

 Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-december 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

I juni lanserades kommunens e-tjänsteportal. Arbetet har varit omfattande 
men kommer i längden att skapa större möjligheter för våra medborgare och 
tjänstepersoner. 

Måltidsenhetens sjukfrånvaro sänktes under året från 8,78% till 5,38%. En 
starkt bidragande orsak till det är att vi sedan några år tillbaka arbetar med 
en bemanningspool med tillsvidareanställda kockar som täcker upp i 
samband med frånvaro hos måltidspersonalen. 

Måltidsenheten har under 2019 arbetat hårt med att öka sin avtalstrohet 
vilket har resulterat i att endast 9% av alla inköp som görs sker utanför avtal i 
dagsläget. Nedläggningen av köksenheterna på Rockhammars skola och 
Ramsbergs skola har medfört samt möjliggjort en personalminskning 
motsvarande 1,55 årsarbetare.  

Under året har personalsystemet blivit huvudsystem och säkerställer därmed 
information som sedan används i andra system i kommunen. Arbetet kommer 
utvecklas alltmer för att kvalitetssäkra information kopplat till användare och 
behörigheter. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Det innefattar att följa lagar och 
avtal, aktivt arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande insatser, en lönepolitik 
som är väl förankrad, delaktighet och samverkan i dagligt arbete och i 
förändringsarbete och inte minst att få varje medarbetare att vilja bidra till att 
Lindesbergs kommun utvecklas. Kombinationen av ett kärvare ekonomiskt 
läge med behovet av förändringsarbete är en utmaning som påverkar 
medarbetare olika. Målet att ha max 5 % sjukfrånvaro uppnås inte, trots 
många olika insatser för att förebygga ohälsa. 

Ekonomienheten har under 2019 påbörjat projektet med att införa e-handel i 
kommunen. Under 2020 kommer flera förvaltningar att göra sina inköp via 
marknadsplatsen i ekonomisystemet. 
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It- och teleenheten har i samband med kvalitetssäkringen av 
personalsystemet skapat en koppling som gör att datakonton autogenereras 
eller tas bort beroende på anställning. Detta gör att behörigheter till olika 
system och dokument i datanätverket kan styras beroende på anställning. Lite 
arbete återstår.Arbetet med informationssäkerhet pågår enligt handlingsplan 
för Infosäkerhet och GDPR 2019–2021. Informationssäkerhetssamordnaren 
arbetar tillsammans med verksamheterna för att identifiera 
informationstillgångar och klassa dessa enligt en gemensam modell. Ett IT-
stöd för att dokumentera informationssäkerhetsarbetet är under införande 
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1 Sammanfattning och viktiga händelser 

I juni lanserades kommunens e-tjänsteportal. Arbetet har varit omfattande men kommer i 
längden att skapa större möjligheter för våra medborgare och tjänstepersoner. 

Måltidsenhetens sjukfrånvaro sänktes under året från 8,78% till 5,38%. En starkt bidragande 
orsak till det är att vi sedan några år tillbaka arbetar med en bemanningspool med 
tillsvidareanställda kockar som täcker upp i samband med frånvaro hos måltidspersonalen. 

Måltidsenheten har under 2019 arbetat hårt med att öka sin avtalstrohet vilket har resulterat 
i att endast 9% av alla inköp som görs sker utanför avtal i dagsläget. Nedläggningen av 
köksenheterna på Rockhammars skola och Ramsbergs skola har medfört samt möjliggjort en 
personalminskning motsvarande 1,55 årsarbetare. 

Under året har personalsystemet blivit huvudsystem och säkerställer därmed information 
som sedan används i andra system i kommunen. Arbetet kommer utvecklas alltmer för att 
kvalitetssäkra information kopplat till användare och behörigheter. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Det innefattar att följa lagar och avtal, aktivt 
arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande insatser, en lönepolitik som är väl förankrad, 
delaktighet och samverkan i dagligt arbete och i förändringsarbete och inte minst att få varje 
medarbetare att vilja bidra till att Lindesbergs kommun utvecklas. Kombinationen av ett 
kärvare ekonomiskt läge med behovet av förändringsarbete är en utmaning som påverkar 
medarbetare olika. Målet att ha max 5 % sjukfrånvaro uppnås inte, trots många olika insatser 
för att förebygga ohälsa. 

Ekonomienheten har under 2019 påbörjat projektet med att införa e-handel i kommunen. 
Under 2020 kommer flera förvaltningar att göra sina inköp via marknadsplatsen i 
ekonomisystemet. 

It- och teleenheten har i samband med kvalitetssäkringen av personalsystemet skapat  en 
koppling  som gör att datakonton autogenereras eller tas bort beroende på anställning. Detta 
gör att behörigheter till olika system och dokument i datanätverket kan styras beroende på 
anställning. Lite arbete återstår. 

Arbetet med informationssäkerhet pågår enligt handlingsplan för Infosäkerhet och GDPR 
2019-2021. Informationssäkerhetssamordnaren arbetar tillsammans med verksamheterna 
för att identifiera informationstillgångar och klassa dessa enligt en gemensam modell. Ett IT-
stöd för att dokumentera informationssäkerhetsarbetet är under införande 

2 Ekonomi 

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 0,2 Mnkr. 

Kommunledningsstaben redovisar ett underskott som beror på diverse utredningskostnader. 

Underskottet för fiber avser en pågående tvist gällande en leverantörsfaktura kring tolkning 
av ett avtal som skrevs angående fiberutbyggnad. Försiktighetsprincipen har tillämpats. 

Personalenhetens överskott förklaras främst med frånvaro under året, återsökning av statliga 
medel kopplat till rehabilitering samt mindre utbildningskostnader. 

Kanslienhetens överskott förklaras främst med att tjänsten som kommunikatör varit vakant 
under stor del av året. 

Underskottet på de politiska verksamheterna förklaras främst med ökade utbetalningar av 
förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvoden. Till viss del är dessa ökningar normala i 
början av en ny mandatperiod.  
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Då genomförs ofta grundutbildningar för de förtroendevalda vilket ofta innebär fler 
utbetalningar av arvoden och förlorad arbetsinkomst. 

Ekonomienhetens överskott kan förklaras med att projektmedel för e-handel inte nyttjats i sin 
helhet samt att bilpoolen redovisar ett överskott på 0,8 Mnkr. Ekonomistyrning redovisar ett 
överskott som beror på ej nyttjade medel för uppföljningssystem och inbetalda bonus. 

Måltidsenhetens underskott hamnade på ca 2,2 Mnkr vilket är den summa som 
prognostiserades i början på 2019. Underskottet beror främst på ökade kostnader för 
livsmedel och mattransporter. Höjda livsmedelspriser och ökade kostnader för drivmedel har 
inte kompenserats i måltidsenhetens budget på många år. Underskottet på 2,2 Mnkr har 
reglerats mot de köpande förvaltningarna Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen. 

Driftredovisning (Mnkr) 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget 
Budget- 

avvikelse 
Bokslut 2018 

Netto 

Kommunlednings- 
stab 

4,4 0,3 4,1 3,6 -0,5 4,8 

Politisk verksamhet 7,3 0,7 6,6 5,9 -0,7 6,3 

Ekonomistyrning 1,8 0,0 1,8 2,4 0,6 2,0 

Kanslienhet 12,1 0,9 11,2 12,6 1,4 11,7 

Personalenhet 10,0 0,4 9,6 10,7 1,1 10,2 

Ekonomienhet 13,8 8,1 5,6 7,1 1,5 5,7 

Övrig verksamhet 
ekonomi 

1,1 0,0 1,1 1,0 -0,1 1,5 

IT-teleenhet 33,1 12,2 20,7 20,8 0,1 22,5 

Fiber 4,0 0,0 4,0 0,0 -4,0 0,0 

Övrig verksamhet 
personal 

3,5 0,3 3,2 3,3 0,1 3,1 

Personalbe- 
främjande 
verksamhet 

6,5 0,7 5,8 6,5 0,7 5,4 

Måltidsverksamhet 59,3 58,8 0,8 0,8 0,0 2,7 

Totalt 156,9 82,4 74,5 74,7 0,2 75,9 
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3 Investeringar 

För att klara avvecklingen datorleasing avsattes 1,6 Mnkr för inköp av datorer. Avvecklingen 
av datorleasing  innebär minskade driftkostnader för kommunen på långsikt. 

Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering Budget 2019 
Avvikelse mot 

budget 

Inköp av datorer 1,5 0,0 1,5 1,6 0,1 

Till 
kommunstyrelsen 
förfogande 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

E-tjänster 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Utökad W-lan 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 

Utrustning måltid 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 

Summa 
investeringar 

2,6 0,0 2,6 3,9 1,3 

4 Verksamhet  

Gemensamt för hela kommunledningskontoret är att arbetet gällande efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen fortsätter. Dataskyddsombudet har påbörjat granskning av 
kommunens hantering av personuppgifter. 

Måltidsverksamheten har under det senaste året arbetat hårt med att minska sjukfrånvaron 
hos medarbetarna. Glädjande är att arbetet har resulterat i en rejäl minskning. En jämförelse 
mellan första halvåret 2018 (8,78%) och första halvåret 2019 (5,38%) visar en minskning i 
sjukfrånvaron på 3,4 procentenheter. 

Att öka avtalstroheten är och har varit ett viktigt område som måltidsenheten har fokuserat 
på. Nuläge visar på att endast dryga 9% av alla inköp görs utanför avtal vilket är en låg siffra 
och en stor förbättring i jämförelse med några år tillbaka i tiden. Genom att vara avtalstrogna 
skapar vi goda förutsättningar för att kunna hålla ned kostnaderna för livsmedel 

Som ett led i att minska måltidsverksamhetens kostnader har bemanningstätheten setts över. 
Det arbetet har medfört att personaleffektiviseringar kunnat genomföras. Nedläggningen av 
Rockhammars skola och Ramshyttans skola har möjliggjort en personalminskning på 1,55 
årsarbetare. 

Under året har personalsystemet blivit huvudsystem och säkerställer därmed information 
som sedan används i andra system i kommunen. Arbetet kommer utvecklas alltmer för att 
kvalitetssäkra information kopplat till användare och behörigheter. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Det innefattar att följa lagar och avtal, aktivt 
arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande insatser, en lönepolitik som är väl förankrad, 
delaktighet och samverkan i dagligt arbete och i förändringsarbete och inte minst att få varje 
medarbetare att vilja bidra till att Lindesbergs kommun utvecklas. Kombinationen av ett 
kärvare ekonomiskt läge med behovet av förändringsarbete är en utmaning som påverkar 
medarbetare olika. Målet att ha max 5 % sjukfrånvaro uppnås inte, trots många olika insatser 
för att förebygga ohälsa. 
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Tidig lokal omställning innebär att kommunen arbetar förebyggande för att minimera 
uppsägningar. Fram till 191231 har Lindesbergs kommun genomfört och fått godkänt insatser 
för olika verksamheter till ett värde av 1,2 Mnkr, vilket är max. 

Under 2019 har projektet med att införa e-handel startat. E-handel har ett syfte att skapa en 
digital samt effektiv inköps- och fakturahantering. E-handel medför också att kommunen 
följer rätt avtal till rätt pris vilket ger en kostnadsbesparing. Systemet med en marknadsplats 
är installerad och under början av 2020 kommer utbildning för användare att påbörjas. 

Utbildning inom ekonomiområdet för chefer inom kommunen har fortsatt under året. Under 
året  har också nya regler införts om krav gällande e-fakturor. Våra system har kompletterats 
med funktioner så att alla format av e-fakturor kan tas emot och skickas. 

Under det första halvan av 2019 slutfördes flytten av serverhallen från Bullerberget till IT-
avdelningens lokaler på Lindeskolan. 196 servrar/system flyttades. De flesta störningsfritt 
under full drift. Fiberförbindelser till Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Nerikes Brandkår 
flyttades och så även navet i Lindesbergs kommuns fibernät. 

Driftövertagande av Libo/FALAB slutfördes.I samband med kvalitetssäkringen av 
personalsystemet har en koppling skapats som gör att datakonton autogenereras eller tas 
bort beroende på anställning. Detta gör att behörigheter till olika system och dokument i 
datanätverket kan styras beroende på anställningar. 

Arbetet med informationssäkerhet pågår enligt handlingsplan för Infosäkerhet och GDPR 
2019-2021. Informationssäkerhetssamordnaren arbetar tillsammans med verksamheterna 
för att identifiera informationstillgångar och klassa dessa enligt en gemensam modell. Ett IT-
stöd för att dokumentera informationssäkerhetsarbetet är under införande. 

5 Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive jämställdhet 

Personalenheten arbetar med övergripande stöd till verksamheterna vad gäller både 
systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhet. Under 2019 har arbetet med 
arbetsvärdering och lönekartläggning genomförts och kommunicerats med fackliga 
organisationer. Rutin vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har uppdaterats 
och godkänts av Diskrimineringsombudsmannen. 

Alla chefer inom kommunledningskontoret genomför årligen medarbetar- och lönesamtal, 
och arbetar hälsofrämjande utifrån sin enhets utmaningar. Arbetsplatsträffar sker månatligen 
och ärenden förs till kommunövergripande samverkansgrupp om så behövs. 
Medarbetarenkät är genomförd under november och resultatet återkopplat till 
verksamheterna. 

En arbetsmiljöfråga som diskuterats under flera år är kommunens arkivlokaler. Under året 
har en handlingsplan utarbetats och påbörjats för en förbättring, både för medarbetarnas 
arbetsmiljö och för att säkerställa arkivhandlingarnas kvalité. 

Under 2019 har en seminarieserie gällande arbetsmiljöansvar varit på dagordningen för alla 
nämnder. Styrdokumentet fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Lindesbergs kommun är 
uppdaterat och antaget i Kommunfullmäktige. Skriftlig fördelning uppdateras fortlöpande. 

Kommunledningskontorets uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på varje 
enhet och sammanställs gemensamt för kommunledningskontoret för att därefter informeras 
till Kommunstyrelsen. 
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6 Måluppfyllelse nämndmål

Inriktningsmål:
6.1 Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvär
de

Möjligheten
för
medborgarna
att få svar på
enenkel fråga
från
kommunens
verksamheter
ska öka

Har inte gjort någon uppföljning under 2019 Andel av de som
skickar in en
enkel fråga via
e-post som får
svar inom två
arbetsdagar (%)

96%

Andel av de
som tar
kontakt med
kommunen
via telefon
som får ett
direkt svar på
en enkel fråga
(%)

75 %

Andel av de
som via
telefon ställt
en enkel fråga
som
uppfattar att
de fått ett
gott
bemötande
(%)

100%

Kommunens
webbinforma
tion till
medborgarna
(Informations
index, %)

86% 90%
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Inriktningsmål:

6.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommun-
lednings-
kontoret är
en attraktiv
arbetsgivare

Andel med tillsvidareanställning ökar.
Främst måltidsenheten som har deltider.
En stor medvetenhet och önskan finns att
ha heltider i högre omfattning. Utifrån
den struktur med många små enheter
som kommunen har idag, så är det svårt
att öka andelen ytterligare utan
kostnadsökningar som inte kan försvaras.

Utfall som visar på en ökning av antal svar
på medarbetarenkäten samt en ökning i
uppfyllelse med 0,2 procentenheter.
Fortsatt arbete med hur uppföljning av
mål ska göras på ett bra sätt inom
kommunledningskontoret.

Andel
tillsvidareanställda
med heltidsanställning

81 % 66 %

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning

94% 90 %

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

4,98 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål

3,96 4,5

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet

4,12 4,5

Cheferna
upplever bra
stöd från
kommunledni
ngskontorets
stödverksam
heter

Ekonomienheten

Projektet med att införa E-handel har
påbörjats under våren 2019. Projektet
som är ett flerårigt projekt kommer att
införas i kommunens verksamheter i
etapper. En pilotgrupp inom
måltidsenheten kommer att utbildas och
introduceras i det nya systemet först.

Utbildningen inom ekonomiområdet för
chefer fortsätter och steg 2 har
genomförts.

Under våren 2019 infördes nya regler att
e-fakturor skall både kunna tas emot och
skickas elektroniskt. Våra system har
byggtsom för detta ändamål och nu
fungerar det väldigt bra.

Resultat i kommun-
ledningskontorets
serviceuppföljning
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Inriktningsmål:

6.3 Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommunledn
ingskontoret
ska främja att
hållbara
ekologiska
alternativ
utvecklas och
används

Matsvinnet har inom grundskolan och gymnasiet
minskat med i snitt 9 procent vilket uppfyller
målvärdet på 4 procent.

Andelen ekologiska livsmedel är lägre jämfört
med år 2018, då enheten har jobbat hårt med att
minska budgetunderskottet. Ekologiska
livsmedel är oftast dyrare än andra livsmedel.

Koldioxidutsläpp för kommunledningskontorets
(inklusive bilpoolen) tjänsteresor är på ungefär
samma nivå som föregående år, både för
kommunledningskontoret och totalt i
kommunen.

Andel
ekologiska
livsmedel (%)

26% 35 %

Koldioxidutsl
äpp för
kommunens
tjänsteresor

35,25 35,65

Matsvinnet
ska minska.

9% 4%

7 Planerade förbättringsåtgärder

En omvärldsfaktor som påverkar kommunledningskontorets arbete är digitalisering. Externa
och interna samarbetspartners efterfrågar e-tjänster och förväntar sig kunna kommunicera
med oss digitalt. Den stora utmaningen är inte att skapa digital kommunikation - det handlar
istället om att kunna möta behovet av att kunna dela med sig av information som innehåller
sekretess digitalt.

Utveckling och effektivisering behöver gå hand i hand. Det ska vara lätt att göra rätt. Att
förenkla intern administration och underlätta för chefer och medarbetare genom IT-system
som säkerställer kvalitet med användarvänlighet är en utmaning men viktigt för
stödfunktionerna att ha som mål.

Livsmedelspriserna har under de senaste åren ökat markant. Bakomliggande orsaker till det
är bla. det torra klimatet som "drabbade" Sverige och en del andra viktiga exportländer 2018
samt svinpesten som härjat i Asien senaste året. Dessa händelser har bla medfört ökade priser
på kött och köttprodukter men även på feta mejeriprodukter. I ett försök att minska
kostnaderna för livsmedel har måltidsenheten sett över vilka råvaror som förekommer i
menyerna inom skolan och äldreomsorgen.

Fortsatt ökade livsmedelspriser är ett faktum även framöver om än i en förhoppningsvis
långsammare takt än tidigare. För att måltidsenheten ska ha förutsättningar för att klara sitt
grunduppdrag under kommande år måste budgeten för livsmedels indexhöjas i takt med
livsmedelspriserna.
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 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

Uppföljningsrapport internkontroll januari - december 2019 för 

kommunledningskontoret 

Förslag till beslut 

 Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningsrapport för 
internkontroll för perioden januari-december 2019 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har följt upp tretton punkter i internkontrollen tom 
2019-12-31. 

Av tretton kontrollerade punkter så har sex punkter ingen avvikelse, en har 
inte kontrollerats, fyra punkter har en mindre avvikelse och två punkter en 
större avvikelse och det avser arkivet. 

Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens bestämmelser 
gällande arkivvård. Rapporter har kommit under 2019 gällande vattenläckor i 
dessa lokaler samt risk för personuppgiftsincidenter eftersom flera personer 
har tillgång till lokalernas nycklar. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 
2019 att alla handlingar i de undermåliga depåerna ska flyttas till ett nytt 
arkiv. Ett större grepp gällande slutarkivet är också påbörjat och ska 
genomföras under 2020 för att säkerställa personuppgiftsincidenter. På grund 
av platsbrist har handlingar från alla områden inte kunnat levereras till 
kommunarkivet för slutarkivering på grund av platsbrist. Kommer att 
åtgärdas från och med 2020 efter kommunstyrelsens beslut att flytta 
handlingar till nytt arkiv i Arboga. 

Antalet löneskulder har minskat jämfört med föregående år. En trolig 
anledning är införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som 
infördes i januari 2019. AGI medför ökade krav på både medarbetare och 
chefer att i god tid rapportera och bevilja allt som påverkar månadens lön och 
avdragen skatt. 

De kontroller som har en avvikelse kommer det att aktivt arbeta med åtgärder 
samt att arbeta för att minimera att avvikelser sker igen, genom att se över 
rutiner. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

ÄRENDE 2
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1 Inledning

2 Sammanfattning av kontrollmiljön

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Inköp Att kommunen inte får bonus
på upphandlade avtal, där det
finns med att kommunen skall få
bonus

Stickprov på de största
leverantörerna som vi har rätt till
bonus ifrån

Arkiverade handlingar Fel hantering av handlingar Kontroll vart handlingarna finns

Handlingar förvaras felaktigt
eller i bristfälliga lokaler

Förvaring av arkiverade
handlingar

Hantering av specialkost Att person får fel mat i
samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring
hantering av specialkost

Avslut av personer i
verksamhetssystem

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av
tjänst

Att personer som har avslutat sin
tjänst är avslutade i
verksamhetssystemen inom två
månader

Anställningsavtal Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Löneskuld Att löneskuld uppstår på grund
av handlingar inte skickas in i tid
alternativt frånvaro beviljas av
chef i självservice för sent

Att kontrollera förekomst av
löneskuld

Hantering av förlorad
arbetsförtjänst för politiker

Att felaktiga belopp utbetalas
för förlorad arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt

Utbildningsplaner Att personalen inte har
kunskaper om regler och nyheter
gällande hantering av livsmedel,
som då kan leda till att personer
som äter maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de
anställda följts

Attest för nya användare Att attest ges i
ekonomisystemet till personer
som saknas i den upprättade
attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar
stämmer överens med attesterna i
ekonomisystemet

Att alla nya leverantörer som
användare med hög behörighet
har lagts upp kontrolleras.

Att utbetalningar till
leverantörer blir felaktiga

Kontrollera logglista ur
ekonomisystemet att personer
med hög behörighet inte har gjort
felaktiga utbetalningar

Bokföring Att bokföringen blir felaktig
och otydlig

Stickprov på bokföringsordrar

Personliga utlägg Att utlägg blir godkända och
utbetalda som inte är korrekta
enligt Regler och instruktioner för
egna utlägg

Kontroll av blankett Personliga
utlägg
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3 Uppföljning och testning av internkontroll

Processer/rutiner:
3.1 Inköp

Risker Kontrollmoment Resultat

Att kommunen inte får bonus på
upphandlade avtal, där det finns med att
kommunen skall få bonus

Stickprov på de största leverantörerna som
vi har rätt till bonus ifrån

Ingen
avvikelse

Kommentar

Har tittat på sex stycke större leverantörer och dessa har vi fått
bonus ifrån.

Upphandlingar som sker tillsammans med Örebro kommun där
skall Lindesbergs kommun få statistik av dem i januari varje år
men detta fungerar intesom det är tänkt därav är det svårt att
stämma av om vi får den rätta bonusen och om vi har rätt till
bonus från leverantören.

Detta kommer att fungera bättre när Lindesbergs kommun får
igång inköpsportalen fullt ut , då kan vi ta ut statistiken själva.

Processer/rutiner:

3.2 Arkiverade handlingar

Risker Kontrollmoment Resultat

Fel hantering av handlingar Kontroll vart handlingarna finns Större
avvikelse

Kommentar

Samma resultat som vid tidigare stickprov. På grund av
platsbrist har handlingar från alla dessa områden inte kunnat
levereras till kommunarkivet för slutarkivering på grund av
platsbrist. Kommer att åtgärdas från och med 2020 efter
kommunstyrelsens beslut att flytta handlingar till nytt arkiv i
Arboga.

Handlingar förvaras felaktigt eller i
bristfälliga lokaler

Förvaring av arkiverade handlingar Större
avvikelse

Kommentar

Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens
bestämmelser gällande arkivvård. Rapporter har kommit under
2019 gällande vattenläckor i dessa lokaler samt risk för
personuppgiftsincidenter eftersom flera personer har tillgång
till lokalernas nycklar. Kommunstyrelsen beslutade i oktober
2019 att alla handlingar i de undermåliga depåerna ska flyttas
till ett nytt arkiv. Ett större grepp gällande slutarkivet är också
påbörjat och ska genomföras under 2020 för att säkerställa
personuppgiftsincidenter.
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Processer/rutiner:

3.3 Hantering av specialkost

Risker Kontrollmoment Resultat

Att person får fel mat i samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring hantering
av specialkost

Mindre
avvikelse

Kommentar

En avvikelse gällande specialkost har anmälts. Avvikelsen har
följts upp och handlingsplan och nya rutiner har upprättats för
att säkra upp momentet ytterligare.

Processer/rutiner:

3.4 Avslut av personer i verksamhetssystem

Risker Kontrollmoment Resultat

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av tjänst

Att personer som har avslutat sin tjänst är
avslutade i verksamhetssystemen inom
två månader

Ingen
avvikelse

Kommentar

Genom sammankopplingen med IT-enheten innebär det att när
medarbetares anställning avslutas upphör behörigheten till
verksamhetssystem. E-postadress bibehåll dock i 2 månader
efter avslutad anställning.

Processer/rutiner:

3.5 Anställningsavtal

Risker Kontrollmoment Resultat

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön utbetalas
eller felaktig LAS registrering

Att anställningsavtalet blirfelregistrerat
och att felaktig lön utbetalas eller felaktig
LAS registrering

Mindre
avvikelse

Kommentar

Har kontrollerat 30 anställningsavtal som registrerades i
augusti. Av dessa var det 4 som påvisade felaktigheter av ringa
betydelse.

De blankettmallar som finns för t ex byte av enhet vid
organisationsförändring ska användas av chefer för att öka
tydlighet vid registrering.
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Processer/rutiner:

3.6 Löneskuld

Risker Kontrollmoment Resultat

Att löneskuld uppstår på grund av
handlingar inte skickas in i tid alternativt
frånvaro beviljas av chef i självservice för
sent

Att kontrollera förekomst av löneskuld Mindre
avvikelse

Kommentar

Antalet löneskulder under 12 månader var 78. En minskning
med 43 jämfört med föregående år. En trolig anledning är
införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som
infördes i januari 2019. AGI medför ökade krav på både
medarbetare och chefer att i god tid rapportera och bevilja allt
som påverkar månadens lön och avdragen skatt. Den vanligaste
orsaken till löneskuld var att frånvaro inte registrerats eller
beviljats för sent av chef.

För att minska löneskulder ytterligare informera chefer om att,
vid all planerad frånvaro t ex föräldraledighet registrera
tjänstledighet utan lön när medarbetare inte lagt in frånvaro i
god tid och senare ändra den till rätt frånvaro orsak.

Processer/rutiner:

3.7 Hantering av förlorad arbetsförtjänst för politiker

Risker Kontrollmoment Resultat

Att felaktiga belopp utbetalas för
förlorad arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt Inte
kontrollerat

Kommentar

Nya bestämmelser fastställdes under 2018. Börjar gälla 1
januari 2019. Ingen kontroll genomförs

Processer/rutiner:
3.8 Utbildningsplaner

Risker Kontrollmoment Resultat

Att personalen inte har kunskaper om
regler och nyheter gällande hantering av
livsmedel, som då kan leda till att personer
som äter maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de anställda
följts

Ingen
avvikelse

Kommentar

Utbildningsplanen i Livsmedelshygien har följts och har under
det gånga året kompletterats med en fortutbildning inom
allergi-och specialkost.

Processer/rutiner:
3.9 Attest för nya användare

Risker Kontrollmoment Resultat

Att attest ges i ekonomisystemet till
personer som saknas i den upprättade
attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar
stämmer överens med attesterna i
ekonomisystemet

Mindre
avvikelse

Kommentar: Alla underskrivna attestförteckningar har
kontrollerats mot behörigheten och attesten i ekonomisystemet.
6 attester för separata kontosträngar fattades. Dessa har
kompletterats i attestförteckningen för 2019.
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Processer/rutiner:

3.10Att alla nya leverantörer som användare med hög behörighet har lagts
upp kontrolleras.

Risker Kontrollmoment Resultat

Att utbetalningar till leverantörer blir
felaktiga

Kontrollera logglista ur ekonomisystemet
att personer med hög behörighet inte har
gjort felaktiga utbetalningar

Ingen
avvikelse

Kommentar

Logglistaur leverantörsreskontran har granskats och användare
med hög behörighet har kontrollerats. Samtliga
nyupplägg/ändringar har en bruten kedja, dvs användaren har
inte gjort alla steg i attest och utbetalning.

Processer/rutiner:
3.11Bokföring

Risker Kontrollmoment Resultat

Att bokföringen blir felaktig och otydlig Stickprov på bokföringsordrar Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:

3.12Personliga utlägg

Risker Kontrollmoment Resultat

Att utlägg blir godkända och utbetalda
som inte är korrekta enligt Regler och
instruktioner för egna utlägg

Kontroll av blankett Personliga utlägg Ingen
avvikelse

Kommentar

Alla inlämnade blanketter för utbetalning av personliga utlägg
kontrolleras innan utbetalning sker.

4 Slutsatser av uppföljning

Av tretton kontrollerade punkter så har sex punkter ingen avvikelse, en har inte kontrollerats,
fyra punkter har en mindre avvikelse och två punkter en större avvikelse och det avser
arkivet.

Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens bestämmelser gällande arkivvård.
Rapporter har kommit under 2019 gällande vattenläckor i dessa lokaler samt risk för
personuppgiftsincidenter eftersom flera personer har tillgång till lokalernas nycklar.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 att alla handlingar i de undermåliga depåerna ska
flyttas till ett nytt arkiv. Ett större grepp gällande slutarkivet är också påbörjat och ska
genomföras under 2020 för att säkerställa personuppgiftsincidenter.

På grund av platsbrist har handlingar från alla områden inte kunnat levereras till
kommunarkivet för slutarkivering på grund av platsbrist. Kommer att åtgärdas från och med
2020 efter kommunstyrelsens beslut att flytta handlingar till nytt arkiv i Arboga.

Antaletlöneskulder under 12 månader var 78. En minskning med 43 jämfört med föregående
år. En trolig anledning är införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som
infördes i januari 2019. AGI medför ökade krav på både medarbetare och chefer att i god tid
rapportera och bevilja allt som påverkar månadens lön och avdragen skatt.
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Den vanligaste orsaken till löneskuld var att frånvaro inte registrerats eller beviljats för sent 
av chef. 

För att minska löneskulder ytterligare informera chefer om att, vid all planerad frånvaro t ex 
föräldraledighet registrera tjänstledighet utan lön när medarbetare inte lagt in frånvaro i god 
tid och senare ändra den till rätt frånvaro orsak. 

De kontroller som har en avvikelse kommer det att aktivt arbeta med åtgärder samt att arbeta 
för att minimera att avvikelser sker igen, genom att se över rutiner. 

  

5 Förslag till beslut 

Utskottet för Stöd och strategi godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Utskottet för stöd och strategi tillika 
krisledningsnämnd 
 

Utbildning för krisledningsnämnden 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tillika krisledningsnämnd har fullgjort 
utbildningen och lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Alla kommunens verksamheter har ett ansvar för att vara utbildade, övade 
och förberedda för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Vissa 
funktioner pekas ut i lagtext och styrdokument som särskilt avgörande och 
centrala. Dessa förväntas öva, utbildas och förberedas mer omfattande. 

Krisledningsnämnden övas och utbildas minst en gång per mandatperiod. 

Utskottet för stöd och strategi (USS §47/19) beslutade att utbildning för 
krisledningsnämnden skulle genomföras i samband med ordinarie möte 12 
februari 9.30 – 12.00. 

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

 

ÄRENDE 3



Krisledningsnämnden Lindesbergs kommun

12 februari 2020



• Åke Jacobsson

• Brandingenjör

• Räddningstjänsten Storgöteborg 27 år 

• varav 12 år som räddningschef

• Stadsdirektör Göteborgs stad drygt 5 år

• Chef för krishanteringsorganisationen på 
Länsstyrelsen i Västmanland efter skogsbranden, 
ca 4 månader

• Projektledare för Flyktingorganisationen
2015 Länsstyrelsen Västra Götaland

• Idag konsult med önskan att dela med mig av mina 
erfarenheter

2



Program
Krisberedskapens grunder

Krisledningsnämnden roll

Plan för extraordinära händelser

Erfarenheter från kriser

• Erfarenheter att ta med sig till både planering och eget agerande. 
Under denna punkt bedömer krisledningsnämnden sin roll.

Återhämtning efter kriser

Media (om vi hinner)

Dialog kring den politiska rollen

• Vad ska göras?

• Vad ska inte göras?



Vad syftar krisberedskapen till?

• Vad vill vi uppnå?



Vad syftar krisberedskapen till?

• Vad vill vi uppnå?

Återgå till det normala så fort som möjligt



Krisberedskapens grunder
• Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och 

hantera krissituationer. 

• Syftet med svensk krisberedskap är:
• att värna befolkningens liv och hälsa, 

• samhällets funktionalitet, 

• förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 
fri- och rättigheter.

• Miljö och ekonomiska värden

• Nationell suveränitet

Minska 

samhällets 

sårbarhet
Öka 

förmågan 

att klara 

kriser

Ett robust samhälle



Det skyddsvärda kontra samhällsviktig verksamhet

Samhällets skyddsvärden

• Liv och hälsa

• Samhällets funktionalitet

• Demokrati, rättssäkerhet, mänskliga

fri- och rättigheter

• Miljö och ekonomiska värden

• Nationell suveränitet

Samhällssektorer
• Energiförsörjning
• Finansiella tjänster
• Hälso- och sjukvård, omsorg
• Information och kommunikation
• Handel och industri
• Kommunalteknisk försörjning
• Livsmedel
• Offentlig förvaltning
• Skydd och säkerhet
• Socialförsäkringar
• Transporter

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)

Gemensamma grunder för samverkan 
och ledning 

NATO, Seven baseline requirements









Krisledningsnämnden



Krisledningsnämnd

Varför?

Erfarenheter från den s.k. diskoteksbranden i Göteborg

Två motiv



När ska Krisledningsnämnden träda i funktion?
Behov av snabbare samordning av kommunen

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen  i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Ordföranden får, med stöd av 4 § lagen om extraordinära händelser i fredstid, besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas.



En extraordinär händelse

• avviker från det normala

• har stor omfattning

• har ett snabbt händelseförlopp som är svårt att överblicka

• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner

• kräver skyndsamma insatser av kommunen



När ska Krisledningsnämnden träda i funktion?

Symbolhandling

Visa på politiskt engagemang och handling



När ska Krisledningsnämnden träda i funktion?

• Ordföranden i Utskott för stöd och strategi 

• Vice ordförande i Utskott för stöd och strategi vid ordförandes förhinder

• Kommundirektör

• Stf kommundirektör vid kommunchefs förhinder

bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

• Beslutet ligger hos ordföranden.



Krisledningsnämndens uppdrag

• tolka kommunens roll

• ange inriktningen av krishanteringen

• företräda kommunen externt och internt mot invånarna

• besluta om förändring i ordinarie verksamhet

• besluta om resursfördelning

• besluta om hjälp till enskild

• vid behov begära bistånd utifrån



Kommunens krisledningsorganisation

• Krisledningsorganisation

• Samarbete Krisledningsnämnden och tjänstemannaorganisationen



Kommunens krisledningsorganisation



K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
Personal

Administration

Diarie

Säkerhet

Säkerhetsskydd

Informations-

inhämtning

Samordning

Lägesbild

Evakuering

Logistik

Material

Underhåll

Transport

Inköp

Analys

Planering

Omfall

Samband

IT

Telefon

RAKEL

Krypto

Information

Kommunikation

Webb

Social medier

Presstalare

Juridik

Beslutslogg

Ekonomi

Samverkan
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Krisledningsorganisation
Stab fullt utbyggd



Kommunens krisledningsorganisation



Återgång till ordinarie organisation

• Krisledningsnämnden fatta beslut om återgång till ordinarie verksamhet

• Även Kommunfullmäktige kan ta ett sådant beslut

• De verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit från annan 
nämnd återgår till ordinarie nämnd

• Anmälan till Kommunfullmäktige



Erfarenheter  från kriser



Vad är en kris (svåra förhållanden)?

• De vanliga handlingsmönstren räcker inte för att lösa situationen

• Överraskningsmoment

• Tidfaktorn, arbetar mot tiden

• Ofta dynamisk, omgivande miljön förändras

• Ovisshet beträffade förlopp, slut och utfall

• Osäkerhet i beslutsunderlaget

• Beslut i realtid

Har ledningen förutsättningar för att leda eller finns det risk att det blir en kris 
för organisationen?



Vasaplatsen 1992



Spårvagnsolyckan

• Hela samhället berörs

• Oro och ångest 

• Ej förberedda på att möta media

• Förstod inte i vilket sammanhang vi tillhörde



Verklig händelse Aktörens bild av händelse

• Olika ledningsplatser

• Olika referensramar

• Utbyte av information

• Analys baserad på den egna 

verksamheten

• Brist på helhetssyn

• Olika slutsatser

• Agerande ej synkroniserat

Agerande och effekt

Informationsdelning



Parallella samtidiga ansvar



Gemensam problembild Gemensam analys Koordinerade aktiviteter

Gemensam målbild

Utvecklingsbehov: Från informationsdelning till 

gemensam analys



I vilket sammanhang verkar vi?

• Vem är vi beroende av för att lösa våra uppgifter?

• Vem är beroende av oss för att lösa sina uppgifter?

• Hur förbereder vi oss tillsammans?

• Hur utbyter vi information under en händelse?

• Hur förvissar vi oss om att vi och andra har förstått?

• Process för gemensam lägesbild

• Gemensamma åtaganden sk aktörsgemensammat agerande
ISK inriktnings och samordningsfunktion
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Vad betyder detta för er?

• Vem behöver ni samverka med?

• Behöver det förberedas?

• Hur förvissar ni er om att ni och andra förstått?



Diskoteksbranden, Göteborg 1998



Beslutsinramning
”Beslutsframing”

• Första bedömning leder till en tankeram för vad som hänt

• Svårigheter att tänka om
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Krisreaktioner
(drabbar alla)

• Chockfasen
avstängning, hyperaktiva, förvirrade, fel prioriteringar

• Reaktionsfasen
ilska, uppgivenhet, agerar ibland oövertänkt

• Bearbetsningsfasen
känslorna börjar lägga sig, samtala om händelsen, börjar att fungera igen

• Nyorienteringsfasen
återgång till det normala, det blir inte detsamma



• Bara för att du kunde kontrollera din känslor 
innebär det inte att du är emotionellt 
opåverkad

• Bara för att du reagerar emotionellt innebär 
inte att du är oprofessionell



Diskoteksbranden, Göteborg 1998



Branden
• Media och kommunikation

• Uthållighet

• Ordinarie verksamhet 

• Intern information

• Chefens synlighet

• Omhändertagande av egna medarbetare

• Ifrågasättande



Två slutsatser

• Det måste vara ok att reagera känslomässigt men det är inte ok att inte lösa 
sin uppgift.

• Det måste finnas ett väl känt system för omhändertagande. Det skapar 
trygghet.



Vad betyder detta för er?

• Känslomässiga reaktioner

• Svårighet att at in ny fakta

• Vad är den kommunala rollen vid en brand med många drabbade?



EU-toppmötet, Göteborg 2001



EU toppmötet

• Nya hotbilder, hur benägna är vi att ta till oss

• Svårighet att acceptera fakta

• Öppet och kritiskt förhållningsätt

• Lägesbild

• Ordinarie verksamhet

• Intern information



Vad betyder detta för er?

• Svårigheter att ta in en helt ny situation.
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Tågolyckan

• Svårighet att bedöma läget, det förändras

• Öppet och kritiskt förhållningssätt

• Högsta chefens ansvar för svåra beslut

• Media

• Lägesbild

• Långvarig kontra kortvarig insats

• Informationstapp vid långvarig insats

• ”Djävulens advokat”

• Ordinarie verksamhet, ledningen synlig



Vad betyder detta för er?

• Finns det beslut som inte kan delegeras och i så fall vad handlar det om?

• Hur kan vi underlätta att våga ”dra på” från börja?

• Vid ett hot mot ett helt samhälle vad bli er roll?





Göteborgs Stad

• 1050 politiker 

• ca 2000 ledare

• ca 48 000 medarbetare

• ca 60 olika förvaltningar och bolag

• Decentraliserad organisation

• Varje nämnd och styrelse ansvarar mot kommunfullmäktige
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Mutskandalen

• Identifiering och värdering av hotbild

• Koordinering av mediakontakt i inledningsskedet

• Staden hade ingen gemensam internkontrollplan

• Utkrävande av detaljkunskap hos högsta ledningen

• Oskyldig tills man är dömd
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Mutskandalen

• Ordinarie krissamordningsorganisation ej tillämpar

• Projektgrupp på 4 personer

• System för tips

• Lägesuppföljning via kommunikatörsnätverk

• Handlingsplan, politisk förankrad

• Stor öppenhet, leva som vi lär

• Långvarig kontra kortvarig insats

• Planera för ett utdraget händelseförlopp, uthållighet, flera år

• Vi påverkas olika känslomässigt

• En strategi för sociala medier behövs

• Ifrågasättande, hur orka?

• ”Djävulens advokat”
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Vad betyder detta för er?

• Finns det förberedelser för en förtroendekris?

• Hur identifierar och värderar ni uppkomna hotsituationer?



Undvik fällorna i beslutsfattandet
• Krisreaktioner

• Beslutsinramning

• Stor försiktighet i början, hög tröskel
• Förvänta alltid det oväntade

• Ta till ordentligt

• Tänk det otänkbara

• Skaffa alltid ”second opinion” innan ett hot 
avfärdas

• Uppskalning
• Förbered er

• Låt inte vardagen styra

• Media
• Satsa för att kunna leva upp till förväntningarna

• Var offensiv och sätt agendan!

• Ta höjd för det nya medialandskapet online!

• Gemensam lägesbild 
aktörsgemensamt agerande
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Återhämtning efter kris



Systematiskt efterarbete

• Helande effekt

• Individnivå accepterat sedan många år
Kunskap och system

• Organisationsnivå

• Samhällsnivå
Borde detta systematiseras i svenska krishanteringssystemet?
Går det att sänka tröskeln?



Varför?

• Arbetsmiljöansvar

• Återskapa organisationens förmåga

• Syftet med krishanteringen är att trygga människors liv och hälsa, förhindra eller begränsa 
skador på egendom och miljö samt att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.

• I förlängningen innebär detta även ett skydd av grundläggande värden, som demokrati, 
jämlikhet, rättvisa, integritet och förtroende.



Individnivå

• Vad är den politiska rollen?

• Tillse att det finns ett system

• Högsta chefen är ert ansvar



Organisationsnivå

• Vad är den politiska rollen?



Organisationsnivå

• Vad är den politiska rollen?

• ”Vi tar ansvar”

• Visa delaktighet och närhet

• Stödja högsta chefen

• Bedöma effekterna av åtgärderna



Samhällsnivå
• Vad är den politiska rollen?

• Tydliga förväntningar på en samlande roll

-Oslo och Utöja
-Köpenhamn
-Flyghaveri Germanwing

• Föreslå lämpliga symbolhandlingar som påvisar ansvar, delaktighet och närhet

• Extra statsbidrag?

• Håll koll på er egen organisation!



Efterarbete

• Två år

• Ett arbete oavsett huvudman

• Ordinarie organisation

• Fem stödcentrum, central 
samordning

• Fler än 100 personer plus stora 
ideella insatser föreningar o 
trossamfund

• Drabbade familjer

• Misstro mot myndighetrna

• Överlevande ca 300

• Manifestationer



Länsstyrelsen Krishanteringsorganisation

Varför?

Begäran från kommunerna och skogsägarna att Länsstyrelsen ska samordna efterarbetet

Inriktningsbeslut från Landshövdingen

• Samordna det långsiktiga arbetet med att hantera konsekvenserna av branden.

• Ska ske genom särskild krishanteringsorganisation

• Aktivt utöva ledning och samordning genom samverkan utifrån det geografiska områdesansvar



Skogen är en 
viktig del 
av en bondes själ!



Länsstyrelsen Krishanteringsorganisation
• Start 18 augusti fram till årsskiftet (räddningstjänsten pågår till början på september)

• 15 personer

Prioriterade områden

• Stöd till drabbade

• Lämna tillbaka skogen till skogsägarna utan att någon blir skadad

• Hantering av ekonomisk ersättning

• Samordning av räddningstjänst

• Stöd till kommunerna

• Samordning av statliga myndigheter

• Stödja Länsstyrelsens ordinarie verksamhet

• Inhämtning av materiel

• Kommunikation och omvärldsanalys



Sammanfattande erfarenheter

• Svårt att identifiera när åtgärder behöver sättas in.  Finns ofta ingen tradition 
eller del av planeringen

• Bli sedd och symbolhandlingar viktiga för återhämtningen (ansvar, delaktighet 
och närhet)

• Arbeta tillsammans med de som är drabbade. Finns det någon eller några 
organisationer som kan representera?

• Vem är drabbad?

• Uthållighet



Vad betyder detta för er? 

Vem gör bedömningen att ni behöver agera?



Media



Medveten strategi för media

• Grundsyn
• stor respekt för den dubbla rollen

• förmedla information

• kritiskt granska

• en viktig demokratisk uppgift

• Positiv inställning
• lita på att de följer sina etiska regler

• Förmedla information så snabbt det går utan att undanhålla något

• Tar mycket tid och det får ett mycket stort genomslag
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Medveten strategi för media

Vem, när, hur uttalar sig

Den som har ansvaret ska möta media!

Exempel presskonferens

Gemensam om det är flera parter med
Den som har huvudansvaret leder

1. Redovisning av läget

2. Frågestund som leds

3. Individuella intervjuer

Internationell media, hur möter vi dom?
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Media

Kommunicerar med alla som ser programmet, lyssnar och läser.
Jag har inget att dölja

Jag möter gärna de drabbade och media

Jag tar ansvar

Jag visar medlidande

Jag vill ge stöd och hjälp
Min kom ihåg lista

1. Visa empati

2. Ta ansvar

3. Ha en plan framåt



Media vs sociala medier

• Mycket stor fördel sociala medier

• Media
Alltid beroende av medias tolkning och vilket budskap dom vill sprida
Svår eller omöjlighet att kommunicera direkt med allmänheten

• Sociala medier
Mycket starkt verktyg att kommunicera direkt med allmänheten
On line
Du äger din egen information
Snabb reaktion

• Men
bilden av händelsen behöver inte vara korrekt, fake news



Vad betyder detta för er?

• Vem företräder kommunen vid en kris?

• Har ni en plan för genomförande av en presskonferens?



Sammanfattning



Sammanfattande erfarenheter

• Både krisen och ordinarie verksamhet samtidigt

• Utbildad och övad i krisledning dvs organisation, arbetsprocesser, roller och ansvar 
gör skillnad

• Gemensam lägesbild, kontinuerlig process

• Aktörsgemensgemensamt agerande

• Mänskligt reaktioner (tillkortakommande) 

• Behov av ”djävulens advokat”

• Media inkl sociala medier

• Omhändertagande av medarbetare

• Ifrågasättande, hur orka?
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Sammanfattande erfarenheter

Möta det som inte kan hända

• Ödmjukhet

• Flexibilitet

• Mod

• Samverkan

Chefens ansvar för svåra beslut

Chefens synlighet, ”jag tar ansvar och ser er”

Ordinarie verksamhet, bekräfta!
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Den politiska rollen i krisledningsnämnden

Vad är er roll i en kris ?



Politisk roll
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