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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

Implementering och tillämpning av barnkonventionen 

 
Förslag till beslut  

 
Utskottet för stöd och strategi tackar för delredovisningen av Lindesbergs 
kommuns övergripande strategi för implementering av FN:s konvention om 
barnets rättigheter, barnkonventionen och ser fram mot en slutredovisning.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s 
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.  

 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 

 
Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september 1990.  

 
Som ett stöd i implementering och tillämpning av barnkonventionen finns 
sedan 2010 en nationell strategi, Strategi för att stärka barnet rättigheter i 
Sverige, vilken uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige.  

 
 Se tidigare ärendebeskrivning i KS 2018/208-3 
 Vid beslut i KS §47/19 gavs uppdrag till kommundirektör att 

utarbeta en övergripande strategi för implementering av FN:s 
konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. 
Delredovisning ska presenteras för utskottet för stöd och strategi 
vid sammanträdet den 19 augusti 2019. 

 
Utifrån ovan beslut har folkhälsochef påbörjat arbete med förslag till en 
övergripande strategi, innehållande två övergripande mål med tillhörande 
inriktningsmål. Kopplat till arbetet finns en styrgrupp betående av 
förvaltningschefer för social-, barn och utbildning- och tillväxtförvaltningen 
har tillsatts. 
  
Ärendets beredning 

 
Folkhälsochef har i enligt med tidigare beslut berett ärendet för en 
delredovisning.  
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

 

ÄRENDE 1
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Inför implementeringen av barnkonventionen som lag 2020 behövs ökad 
kunskap om vilka krav FN:s konvention om barnets rättigheter ställer på 
politiska beslut och kommunala verksamheter. Påbörja ett arbete för att 
omsätta densamma i verksamhetsplanering och vardagsnära arbetssätt och 
rutiner. Kommunen behöver ersätta de befintliga besluten med en 
kommunövergripande strategi som bland annat innehåller en helhet, 
implementering, kunskapshöjande insatser och systematisk uppföljning. 
 

 
 

Henrik Arenvang  Peter Björklund 
Kommundirektör   Handläggare 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §47/19   Dnr: KS 2018/208 

 

Implementering och tillämpning av barnkonventionen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utarbeta en 

övergripande strategi för implementering av FN:s konvention om 

barnets rättigheter, barnkonventionen. Delredovisning ska 

presenteras för utskottet för stöd och strategi vid sammanträdet den 

19 augusti 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s 

konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som 

den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989. Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september 

                                1990. Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller 

                     bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga 

                                           verksamheter har ansvar att implementera samt att tillämpa att barns 

                       rättigheter tillgodoses. Som ett stöd i implementering och 

tillämpning av barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell            

strategi, Strategi för att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken 

uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 

rättigheter i Sverige. 

 

 Lindesbergs kommun finns ett beslut fattat i kommunstyrelsen 

från 1999 (Dnr 1999.0353) som anger några 

prioriterade artiklar för kommunen. I beslutet finns bland 

annat prioriterade artiklar att ta hänsyn till vid beslut och 

rekommendationer för det fortsatta arbetet såsom att alla i 

kommunernas verksamheter ges information om FN:s 

barnkonvention. Hur det arbetet har följts upp saknas 

vetskap om samt är ej dokumenterat. 

 
 Under ett år, från september 2013 till augusti 2014, deltog 

kommunen i ett projekt i länsdelen. Då fick samtliga 

nämnder i kommunen en genomgång om barnkonventionen. 

Ett utbildningstillfälle om barnkonventionen genomfördes 

också för större delen av tjänstemännen på dåvarande 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

 

 I en revisionsrapport från våren 2016 (Dnr 2016/231) är den 

övergripande bedömningen att det som görs i dagsläget till 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 22 (38) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

delar är ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör 

utveckla sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen 

beaktas och tillämpas. Beslutet från 1999 bör uppdateras och 

förnyas. Nämndernas redovisning av sitt arbete med 

barnkonventionen i verksamhetsberättelsen behöver förtydligas 

och formerna för dialog med barn och ungdomar behöver 

utvecklas. Positivt är att kännedom om barnkonventionen 

ökat i kommunen sedan projektåret 2013. 

 
 Från den 1 maj 2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag 

av kommundirektören att delta i SKL:s barnrättsnätverk (Dnr 

AKK2016/287). Folkhälsostrategen har uppdrag och mandat 

att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget innebär 

att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen till ledning 

och styrning samt att utveckla det systematiska arbetet i 

kommunen men även att synliggöra, konkretisera och 

utveckla tillämpning av barnrätten. 

 

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att utarbeta en 

övergripande strategi för implementering av FN:s konvention om 

barnets rättigheter, barnkonventionen. Delredovisning ska 

presenteras för utskottet för stöd och strategi vid sammanträdet den 

19 augusti 2019. 

 

_____ 

 

För kännedom 

Folkhälsochef 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §3/19   Dnr: KS 2018/208 
 
Implementering och tillämpning av barnkonventionen 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att 
uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande strategi för 
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen. Delredovisning ska presenteras för utskottet för 
stöd och strategi vid sammanträdet den 19 augusti 2019.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s 
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. 
   
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som 
den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september 
1990.  Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga 
verksamheter har ansvar att implementera samt att tillämpa att barns 
rättigheter tillgodoses. Som ett stöd i implementering och 
tillämpning av barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell 
strategi, Strategi för att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken 
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige. 
 

 Lindesbergs kommun finns ett beslut fattat i kommun-
styrelsen från 1999 (Dnr 1999.0353) som anger några 
prioriterade artiklar för kommunen. I beslutet finns bland 
annat prioriterade artiklar att ta hänsyn till vid beslut och 
rekommendationer för det fortsatta arbetet såsom att alla i 
kommunernas verksamheter ges information om FN:s 
barnkonvention. Hur det arbetet har följts upp saknas  
vetskap om samt är ej dokumenterat. 
 

 Under ett år, från september 2013 till augusti 2014, deltog 
kommunen i ett projekt i länsdelen.  Då fick samtliga 
nämnder i kommunen en genomgång om barnkonventionen. 
Ett utbildningstillfälle om barnkonventionen genomfördes 
också för större delen av tjänstemännen på dåvarande 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 I en revisionsrapport från våren 2016 (Dnr 2016/231) är den 
övergripande bedömningen att det som görs i dagsläget till 
delar är ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör 
utveckla sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen 
beaktas och tillämpas. Beslutet från 1999 bör uppdateras och 
förnyas. Nämndernas redovisning av sitt arbete med barn-
konventionen i verksamhetsberättelsen behöver förtydligas 
och formerna för dialog med barn och ungdomar behöver 
utvecklas. Positivt är att kännedom om barnkonventionen 
ökat i kommunen sedan projektåret 2013.  
 

 Från den 1 maj 2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag 
av kommundirektören att delta i SKL:s barnrättsnätverk (Dnr 
AKK2016/287). Folkhälsostrategen har uppdrag och mandat 
att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget innebär 
att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen till ledning 
och styrning samt att utveckla det systematiska arbetet i 
kommunen men även att synliggöra, konkretisera och 
utveckla tillämpning av barnrätten. 
 

Ärendets beredning 
 
Folkhälsostrateg har gått igenom tidigare tagna beslut och rapporter 
och har utifrån det sedan skrivit synpunkter och förslag till 
ändringar. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Sedan dessa beslut antogs och aktiviteter genomförts har politik och 
tjänstemannaorganisation till delar förändrats. Det saknas en 
kommunövergripande strategi kring arbetet med barnets rättigheter.   
 
Inför implementeringen av barnkonventionen som lag 2020 behövs 
ökad kunskap om vilka krav FN:s konvention om barnets rättigheter 
ställer på politiska beslut och kommunala verksamheter. Påbörja ett 
arbete för att omsätta densamma i verksamhetsplanering och 
vardagsnära arbetssätt och rutiner. Kommunen behöver ersätta de 
befintliga besluten med en kommunövergripande strategi som bland 
annat innehåller en helhet, implementering, kunskapshöjande 
insatser och systematisk uppföljning. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att 
uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande strategi för 
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med tillägget att delredovisning ska presenteras för 
utskottet för stöd och strategi vid sammanträdet den 19 augusti 
2019. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Folkhälsochef 
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 Tjänsteskrivelse 

 

 

2019-01-14 KS 2018/208-1 
Folkhälsoteamet i Norra Örebro län 
Peter Björklund 
0587-811 66 

peter.bjorklund@nora.se  Utskottet för stöd och strategi 
 

Implementering och tillämpning av barnkonventionen 

 
Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 Uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande 
strategi för implementering av FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventionen. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s 
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.  
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som 
den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 
Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september 1990.  
Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser 
om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga verksamheter har 
ansvar att implementera samt att tillämpa att barns rättigheter 
tillgodoses. Som ett stöd i implementering och tillämpning av 
barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell strategi, Strategi för 
att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken uttrycker grundläggande 
förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige.  
 

 I Lindesbergs kommun finns ett beslut fattat i 
kommunstyrelsen från 1999 (Dnr 1999.0353) som anger 
några prioriterade artiklar för kommunen. I beslutet finns 
bland annat prioriterade artiklar att ta hänsyn till vid beslut 
och rekommendationer för det fortsatta arbetet såsom att 
alla i kommunernas verksamheter ges information om FN:s 
barnkonvention. Hur det arbetet har följts upp saknas 
vetskap om samt är ej dokumenterat. 

 Under ett år, från september 2013 till augusti 2014, deltog 
kommunen i ett projekt i länsdelen.  Då fick samtliga 
nämnder i kommunen en genomgång om barnkonventionen. 
Ett utbildningstillfälle om barnkonventionen genomfördes 
också för större delen av tjänstemännen på dåvarande 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

 I en revisionsrapport från våren 2016 (Dnr 2016/231)är den 
övergripande bedömningen att det som görs i dagsläget till 
delar är ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör 
utveckla sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen 
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beaktas och tillämpas. Beslutet från 1999 bör uppdateras 
och förnyas. Nämndernas redovisning av sitt arbete med 
barnkonventionen i verksamhetsberättelsen behöver 
förtydligas och formerna för dialog med barn och ungdomar 
behöver utvecklas. Positivt är att kännedom om 
barnkonventionen ökat i kommunen sedan projektåret 2013. 

 Från den 1 maj 2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag 
av kommundirektören att delta i SKL:s barnrättsnätverk (Dnr 
AKK2016/287). Folkhälsostrategen har uppdrag och mandat 
att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget 
innebär att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen 
till ledning och styrning samt att utveckla det systematiska 
arbetet i kommunen men även att synliggöra, konkretisera 
och utveckla tillämpning av barnrätten. 

 
Ärendets beredning 

Folkhälsostrateg har gått igenom tidigare tagna beslut och rapporter 
och har utifrån det sedan skrivit synpunkter och förslag till ändringar. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

Sedan dessa beslut antogs och aktiviteter genomförts har politik och 
tjänstemannaorganisation till delar förändrats. Det saknas en 
kommunövergripande strategi kring arbetet med barnets rättigheter.   
 
Inför implementeringen av barnkonventionen som lag 2020 behövs 
ökad kunskap om vilka krav FN:s konvention om barnets rättigheter 
ställer på politiska beslut och kommunala verksamheter. Påbörja ett 
arbete för att omsätta densamma i verksamhetsplanering och 
vardagsnära arbetssätt och rutiner. Kommunen behöver ersätta de 
befintliga besluten med en kommunövergripande strategi som bland 
annat innehåller en helhet, implementering, kunskapshöjande insatser 
och systematisk uppföljning. 
 
 
 
Henrik Arenvang Peter Björklund 
Kommundirektör Handläggare 
 
 
Meddelas för åtgärd 

Kommundirektör 
 
För kännedom 

Handläggare Folkhälsoteamet i Norra Örebro län 
 
Bilagor 

KS § 204 1999-12-21, tjänsteskrivelse AKK1999.2091, 
Revisionsrapport AKK2016.1918, USS § 11 2018-04-10 
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2019-07-29  KS 2019/184 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

Granskning av kommunens krisberedskap 

 
Förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 
 

 Kommundirektören får i uppdrag att genomföra handlingsplanen 
(punkter A-G) och återrapportera enligt tidsplan. 
 

 Kommundirektören får i uppdrag genomföra  
åtgärder (1-5) gällande övriga rekommendationer från revisionen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Konsultföretaget PWC har på uppdrag av de kommunala revisorerna 
genomfört en granskning av kommunens krisberedskap.  
 
I rapporten finns ett antal rekommendationer till förbättringsåtgärder som 
revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på innan 26 september 2019. 
 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens krisberedskap”,  
bifogas, KS 2019/184-1. 
 
Ärendets beredning 

 
Utskottet för stöd och strategi fick en genomgång av revisionsrapport vid 
sammanträde 2019-06-12. 
 
Ärendet har beretts av kommundirektör och säkerhetssamordnare. 
 
Handlingsplan 2019 

 
1. Framtagande av nya planer och revidering redan antagna planer: 

 
A. Risk och sårbarhetsanlys 2019-2022, Lindesbergs kommun 

Bereds för Utskottet för stöd och strategi 8/10 och beslut i 
kommunsstyrelsen 29/10.  

B. Krishanteringsplan, antagen av kommunfulläktige 2014-04-08  
 
Revidering av planen presenteras för kommunstyrelsen 25/10 och  
beslut i kommunstyrelsen 26/11 och därefter antagande i 
kommunfullmäktige 10/12. 

ÄRENDE 2
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C. Kriskommunikationsplan, antagen av kommunstyrelsen 2014-12-08  

 
Revidering av planen presenteras för kommunstyrelsen 25/10 och  
beslut i kommunstyrelsen 26/11.  
 

D. Styrdokument Kris och beredskap, antagen av kommunstyrelsen 2017-06-
13 
 
Revidering av planen presenteras för kommunstyrelsen 25/10 och  
beslut i kommunstyrelsen 26/11. 

 
E. Krishanteringsråd, beslut av kommunchef daterad 2014-09-08 

 
Instruktionerna och beslutet uppdateras av kommundirektör och delges 
till  
Utskottet för stöd och strategi 8/10. 

 
F. Ny Säkerhetsskyddsplan och säkerhetsskyddsanalys tas fram. 

 
Klar för beslut av kommundirektör senast 2019-11-15 och delges att 
säkerhetsskyddsplanen är framtagen för Utskottet för stöd och strategi 
2/12.  

 
G. Nya Riktlinjer för POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande vid 

större olycka eller kris) 
 
Inleda ett internt arbete och återkomma med förslag till Utskottet för stöd 
och strategi.  

 
2. Övriga rekommendationer från revisionen 

 
1. Revisonen påtalar att säkerhetskoordinators arbetsuppgifter, 

befogenheter/ansvar och organisatorisk tillhörighet är otydligt. 
 
Åtgärd: 
Kommundirektör får i uppdrag se över roll, ansvar, organisatoriskt och 
fysisk placering.  
 

2. Lindesbergs kommun har inte någon tjänsteperson i beredskap (TIB). Det 
gäller även utifrån politiska perspektivet.  
 
Åtgärd: 
Kommundirektör får återkomma med förslag och konsekvens av att införa 
TIB eller inte till Utskottet för stöd och strategi senast 2 december 2019. 
 

3. Revisonen påtalar att kommunen inte har tillräckliga resurser för att 
tillgodose behovet av både intern och extern kommunikation vid en större 
händelse. Nuvarande kommunikatör slutar sin tjänst i Lindesberg. Därav 
av största vikt att återbesätta tjänsten och förändra uppdrag mot mer 
kriskommunikation.  
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Åtgärd: 
Uppdra till kommundirektör i att upprätta en kriskommunikationsstab 
(etc) och presentera förslaget för Utskottet för stöd och strategi senast 2 
december 2019.   
 

4.  Revisionen påtalar att det finns en otydlighet kring kommunens 
krisledningsorganisation och krisberedskapsorganisation och att det 
saknas tydligt beskrivna roller för de centrala funktionerna. 
 
Åtgärd: 
Kommundirektören föreslår att en säkerhetsgrupp bildas. 
Säkerhetsgruppen leds av kommundirektören och medlemmar i 
säkerhetsgrupp är tex säkerhetskoordinator, säkerhetsskyddschef, 
kriskommunikatör, stabschef vid kris med flera.  
 
Säkerhetsgruppen träffas månadsvis och träffarna protokollförs.  
 

5. Revisionen påtalar att kommundirektör ansvar för, ges i dagsläget 
begränsat utrymme för att hantera säkerhets- och beredskapsfrågor i den 
utsträckning som kommunen har behov av. 
 
Åtgärd: 
Kommundirektören föreslår att se över möjligheterna att utse en 
säkerhetschef för att avlasta kommundirektören, i syfte att säkerställa en 
god nivå för kommunens säkerhet och beredskap. Förslag presenteras för 
Utskottet för stöd och strategi senast 2 december 2019.   

 
Konsekvenser 

 
Arbete med att genomföra åtgärder enligt revisorernas rekommendationer 
kräver en arbetsinsats och tid från ordinarie arbete. Det är dock viktigt att 
kommunen säkerställer krisberedskapen och ger förvaltningen tid att arbeta 
efter uppsatt tidplan.   
 
Henrik Arenvang  Malin Ivlove 
Kommundirektör  Säkerhetskoordinator 
 
För åtgärd: 

Säkerhetskoordinator, Malin Ivlove 
IT-Chef, Andreas Ericsson 
Kommundirektör, Henrik Arenvang 
 
För kännedom: 

Kansliet  
Revisionen 
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Bilagor: 

KS 2019/184-1, 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens krisberedskap”. 
 

A) Risk och sårbahetsanlys (ute för remiss)  
kommer till handlingar USS 8/10 

 
B) Krishanteringsplan, DNR 2016/21 

 
C) Kriskommunikationsplan, DNR 2014/497 

 
D) Styrdokument Kris & beredskap, DNR 2017/239-1 

 
E) Krishanteringsråd, beslut kommunchef 2014-09-08 

 
POSOM 
Dokument från Webb-sida Lindesbergs kommun 
Beslut Socialnämnden 2010-02-25, DNR 2010/12 
Beslut i Kommunstyrelsen 2010-03-23, DNR 2009.0290 
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Utskottet för stöd och strategi 2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §15/19   Dnr: KS 2019/184 
 
Granskning av kommunens krisberedskap 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att 
 
1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till 

”Organisation och budget” för kommunens Krisberedskap. 
Kommundirektören ska ta hänsyn till de rekommendationer 
som revisorerna presenterar i sin rapport. 
 

Förslaget ska presenteras på sammanträdet i augusti 2019 för 
utskottet för stöd och strategi. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Konsultföretaget PWC har på uppdrag av de kommunala 
revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
krisberedskap. I rapporten finns ett antal rekommendationer till 
åtgärder som revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på 
innan 26 september 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att 
 
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till 

”Organisation och budget” för kommunens Krisberedskap. 
Kommundirektören ska ta hänsyn till de rekommendationer 
som revisorerna presenterar i sin rapport. 
 

3. Förslaget ska presenteras på sammanträdet i augusti 2019 
för utskottet för stöd och strategi. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
 
För kännedom: 

Säkerhetskoordinator 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

Granskning av kommunens krisberedskap 

 
Förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta att 

 Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till ”Organisation 
och budget” för kommunens Krisberedskap. Kommundirektören ska ta 
hänsyn till de rekommendationer som revisorerna presenterar i sin 
rapport. 

 Förslaget ska presenteras på sammanträdet i augusti 2019 för 
utskottet för stöd och strategi. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Konsultföretaget PWC har på uppdrag av de kommunala revisorerna 
genomfört en granskning av kommunens krisberedskap. I rapporten finns ett 
antal rekommendationer till åtgärder som revisorerna önskar 
kommunstyrelsens svar på innan 26 september 2019. 
 
 
 
 
Henrik Arenvang 
Kommundirektör 
 
 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
 
För kännedom: 

Säkerhetskoordinator 
 
Bilagor: 

Revisionsrapport Granskning av kommunens krisberedskap. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Lindesberg kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

krisberedskap. Den övergripande revisionsfrågan, följt av kontrollmål, är: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med 

lagstiftning och myndigheters riktlinjer? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att Lindesbergs kommunstyrelse inte har säkerställt en 

krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Detta då förbättrings- 

potential främst identifierats inom organisation i det systematiska arbetet men även avseende 

risk - och sårbarhetsanalysen och samverkansarbetet.  

För sammanställd bedömning av respektive kontrollmål se avsnitt 3. 

Rekommendationer 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Säkerställ ändamålsenlig och förankrad dokumentation avseende krisberedskap samt 

kontinuerlig uppföljning av denna. 

 Tillgodose att krisberedskapsorganisationens syfte och ansvar dokumenteras och tydligt 

kommuniceras ut i kommunens verksamheter. 

 Utred behovet av ett formellt beredskapskrav både i tjänstemannaorganisationen och i den 

politiska organisationen. 

 Säkerställ en kommunövergripande utbildnings- och övningsplan vilken inkluderar 

uppföljning och erfarenhetsåterföring. 

 Utred former för samverkan mellan aktörer som tillgodoser samhällsviktig verksamhet och 

initiera samverkan mellan dessa aktörer. 

  



 
 

3 

1.Inledning 
1.1 Bakgrund 
Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Kommunen ansvarar bland annat för 

stöd, service och information till invånarna. Ju bättre kommunerna är på att hantera kriser, desto 

bättre blir hela samhället på att hantera kriser.  

En viktig grund för kommunernas krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. Lagen syftar till att kommuner skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 

god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner skall därigenom också uppnå en 

grundläggande förmåga till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse 

som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 

Enligt lagen skall kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom 

kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 

och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Vidare skall det även finnas en 

krisledningsnämnd i varje kommun för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. 

Revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk funnit det angeläget att granska 

Lindesbergs kommuns beredskap inför och vid kris, katastrof eller extraordinära händelser. 

1.2 Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan: Har kommunstyrelsen säkerställt att det 

finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer? 

1.3 Revisionskriterier 
 Lag (2006:544) samt förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, FEH). 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk-

och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). 

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (MSB 2012-5541). 

1.4 Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats: 

● Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisledning och krisberedskap?  

● Har kommunen ändamålsenlig dokumentation för krisberedskap och arbetar de 

systematiskt med krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser?  

● Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s riktlinjer? 

● Arbetar kommunen med samverkan utifrån ett krisberedskapsperspektiv?  

1.5 Avgränsning 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen. I övrigt se de kontrollmål som formulerats.  

1.6 Metod 
Vi har inom ramen för uppdraget granskat styrande dokumentation samt genomfört intervjuer 

med berörda tjänstemän och politiker.  
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Intervjuer har genomförts med:  

 Kommundirektör, Lindesbergs kommun 

 Säkerhetskoordinator med ansvar för krisberedskap i Lindesberg och Nora, Lindesbergs 

kommun 

 Säkerhetsskyddschef och IT- chef , Lindesbergs kommun 

 Kommunstyrelsens ordförande, Lindesbergs kommun 

 Kommunikatör med helhetsansvar för kommunens kommunikation, Lindesbergs 

kommun 

En lista på den dokumentation som granskningen tagit del av återfinns i bilaga 1. Rapporten har 

faktagranskats av de intervjuade. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 
2.1 Organisation för krisledning och krisberedskap 
Kontrollmål: Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisledning/ - 
beredskap?  
 

2.1.1 Politisk organisation  
I kommuner och landsting ska det enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (härefter benämnd LEH) 

finnas en krisledningsnämnd (KLN) för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 

fredstid. KLN:s verksamhet regleras enligt LEH. KLN:s funktion finns i kommunen beskrivet i 

dokumentet “Krishanteringsplan - Handlingsplan för organisation och ledning vid små och stora 

oönskade händelser” (2016-01-18, reviderad 2017). Under intervjuerna framkommer att all 

dokumentation rörande krisberedskap kommer att ses över under aktuell mandatperiod.  

Det är KLN:s ordförande eller vice ordförande (tillika kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande) som fattar beslut om när nämnden ska träda i kraft. Om möjligt ska beslutet fattas i 

samråd med kommundirektören. Är ordförande eller vice ordförande inte tillgängliga kan beslut 

om sammankallande fattas av enskild ledamot och ska i dessa fall beslutas om kollegialt av 

nämnden.  

I tidigare nämnda krishanteringsplan anges att KLN utöver ordförande består av ledamöter i 

kommunstyrelsens tillväxtutskott. I intervju förklaras dock att en omorganisation skett i och med 

den nya mandatperioden vilket resulterat i att KLN numera utgörs av ledamöter i stöd- och 

strategiutskottet.  

Kontakten mellan tjänstemannaorganisationen och politiken uppges fungera bra. I och med att 

tjänstepersoner och politiker sitter i samma byggnad uppges informationsspridning ske naturligt. 

Bland intervjuade tjänstepersoner är uppfattningen att stöd- och strategiutskottet som KLN svarar 

till är intresserade av frågor som rör krisberedskap.  

2.1.2  Tjänstemannaorganisation 
 

Bild 1: Organisationsschema kommunens ordinarie krisberedskapsorganisation 
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I Lindesbergs kommun ansvarar en säkerhetskoordinator för kommunens krisberedskaps- 

arbete. Denna funktion köptes tidigare in av Nerikes Brandkår men sedan två år tillbaka finns en 

säkerhetskoordinator anställd hos kommunen. Tjänsten är en halvtidstjänst då 

säkerhetskoordinatorn även ansvarar för Nora kommuns krisberedskap. Det förklaras i intervju 

att det finns en samstämmighet i kommunen kring att arbetsuppgifterna är för många för att klara 

av på en halvtidstjänst. Säkerhetskoordinatorn kommer med anledning av detta att från och med 

hösten 2019 att övergå till att vara heltidsanställd i Lindesbergs kommun och endast ansvara för 

denna kommuns krisberedskapsarbete. 

I säkerhetskoordinatorns arbetsuppgifter ingår bland annat att ansvara för att genomföra 

övningar, samverka, planera internt, planera för utbildningar och ta fram material. Uppfattningen 

är att det råder en otydlighet kring vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som faller inom 

säkerhetskoordinatorns ansvarsområde. Det finns en arbetsbeskrivning men den upplevs som 

allmänt ställd. Under rubriken “ansvar och befogenheter” i arbetsbeskrivningen beskrivs 

säkerhetskoordinatorns arbetsuppgifter i generella termer, såsom ”genomföra utbildnings- och 

informationsinsatser” och ”samverka med länsstyrelsen och andra myndigheter”. Detta leder 

enligt en intervjuad till att uppgifterna och arbetsbördan lätt utökas utan att detta diskuteras. I 

intervju förklaras att det fanns en osäkerhet kring vad som ingick i säkerhetskoordinators 

arbetsuppgifter redan när denna anställdes. Det var heller inte uttalat hur det systematiska 

arbetet skulle ske. Idag pågår en diskussion kring hur arbetet kan utformas utifrån årshjul och 

utifrån en fyraårsperiod.  

Ytterst ansvarig för krisberedskapsfrågorna i Lindesbergs kommun är kommundirektören. Denne 

är ny i sin tjänst och tillträdde i oktober 2018. Det finns även en IT-chef och tillika 

säkerhetsskyddschef som svarar för åtkomst till nät och telefoni under en eventuell kris. Av 

intervjuer framkommer att säkerhetskoordinator utbildat kommundirektören i 

krisberedskapsorganisationen. Under våren 2019 har kommunen även köpt in en halvtidstjänst 

från Örebro kommun i form av en projektanställd person som kommer att arbeta med 

framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, för mandatperioden 2019-2022.  

Det förklaras i intervju att ett arbete med att definiera krisberedskapsorganisationen behövs för 

att säkerställa ett ändamålsenligt arbete framåt. Vidare uppger en av de intervjuade att 

organisationens roll inte upplevs vara känd eller förankrad i verksamheten. 

Krisledningsorganisation 

Bild 2: Organisationsschema kommunens krisledningsorganisation som beskriven i krishanteringsplanen 
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Kommunens krisledningsorganisation beskrivs i kommunens krishanteringsplan. Samtlig 

dokumentation som rör krishantering och beredskap är dock framtagen innan 

säkerhetskoordinatorn anställdes och ska som tidigare nämnt omarbetas. 

I krishanteringsplanen beskrivs att kommunen har en central krisledningsstab bestående av 

kommunchef, stabschef samt en stab som bemannas efter händelsernas behov. Staben ska 

under en kris agera stöd till beslutsfattare genom att bland annat följa händelseutvecklingen vid 

kris och ta fram relevant underlag. I intervju förklaras att stabschef utgörs av 

systemförvaltningsledare på kommunens IT- avdelning. En beskrivning av stabschefens roll och 

ansvar finns i kommunens krishanteringsplan och uppges även finnas på intranätet samt 

utskrivet i kommunens krislokaler. Tanken är att det i framtiden ska finnas två stabschefer, för att 

säkra beredskap vid en eventuell händelse. 

Krisstödsfunktionen POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) finns i Lindesbergs 

kommun. Gruppens uppgift är att organisera och leda ett psykiskt och socialt omhändertagande 

av mer eller mindre lindrigt drabbade människor vid en större olycka. Målet för gruppens 

verksamhet är ett omhändertagande som förebygger psykiskt ohälsa på sikt. 

Det förklaras att händelser av mer eller mindre allvarlig karaktär har inträffat under föregående 

mandatperiod men att beslut tagits om att inte inkalla KLN. Som exempel nämns bland annat 

torkan under sommaren 2018 då kommunstyrelsens ordförande (KSO) kontaktades men 

beslutade att händelsen kunde hanteras utan att KLN kallades in.  

Krisledningsstaben har däremot sammankallats under mandatperioden, exempelvis i samband 

med en allvarlig händelse som inträffade vid en av utbildningsförvaltningens verksamheter.  

Kriskommunikation 

I Lindesbergs kommun finns en anställd kommunikatör. Kommunen har även en 

kriskommunikationsgrupp som är kopplad till krisledningsstaben.  Kommunikatören har rollen 

som samordnare i denna grupp.  

Uppfattningen hos kommunikatören är att arbetet med kriskommunikation är prioriterat av 

kommunen. Dock betonas att de resurser som finns kriskommunikation inte är tillräckliga för att 

tillgodose behovet av intern och extern kommunikation vid en större händelse. Kommunens 

krisinformationsgrupp har nyligen använts i samband med den allvarliga händelse som inträffade 

i Barn- och utbildningsförvaltningen 2017. Händelsen rörde övergrepp mot barn på en förskola. 

Kommunens kommunikatör ingick då i krisledningsstaben. 

2.1.3 Beredskap 
Lindesbergs kommun har inte någon tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande funktion. I 

intervju förklaras att inkallning sker via SOS alarm. I kommunen finns kontaktlistor för 

tjänstepersoner och politiker.  

Det finns ingen uttalad person som ska kontaktas vid kris men intervjuade menar att det finns en 

förväntan att kommunchefen ska finnas i beredskap. I vilken utsträckning detta ska ske finns 

dock inte dokumenterat. Det är heller inte dokumenterat vem som ska kontaktas i de fall då 

kommunchefen är oanträffbar. Formella beredskapskrav saknas på tjänstepersonerna i 

krisberedskapsorganisationen och i krisledningsstaben.  

Det uppges i intervju att kommunens nuvarande krisledningsorganisation behöver förtydligas och 

kommuniceras ut i verksamheterna för att säkra en fungerande beredskap. Det behöver bli 

naturligt för verksamheterna att kontakta och informera den centrala organisationen vid en 

eventuell händelse. Kontinuerlig kommunikation mellan förvaltningarna och 
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krisberedskapsorganisationen finns i dagsläget inte. Kunskap i förvaltningarna om vad som faller 

inom säkerhetskoordinators ansvarsområde uppges även saknas.  

Även inom den politiska organisationen saknas ett formellt beredskapskrav. Dock förklaras i 

intervju att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande aldrig är borta samtidigt. Det 

hänvisas även till att kommunens mindre storlek gör att det finns en naturlig kännedom kring vem 

som är KSO och hur denna ska kontaktas. 

 
2.1.4  Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns en otydlighet kring kommunens krisledningsorganisation och 

krisberedskapsorganisation och det saknas tydligt beskrivna roller för de centrala funktionerna. 

Ansvaret för krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun faller i hög grad på 

säkerhetskoordinatorn men säkerhetskoordinatorns arbetsbeskrivning är allmänt hållen och 

rollen är otydligt kommunicerad i organisationen. Det framgår inte heller hur dennes uppdrag 

förhåller sig till säkerhetsskyddschefen (tillika IT-chef) och hur de samverkar för att 

krisberedskapsförmågan inom kommunen ska fungera. Att ha ansvariga tjänstemän på plats 

innebär inte att krisorganisationen fungerar. Detta behöver kommuniceras regelbundet, 

framhållas i olika sammanhang, samt inpräntas i det dagliga arbetet, tills dess att det blivit en del 

av organisationens gängse förhållningssätt till hur man bedriver hela sin verksamhet. Detta är 

viktigt såväl för det kontinuerliga arbetet med krisberedskap som för arbetet vid en eventuell kris.  

Vidare ser vi att det finns en otydlighet kring roller och ansvar inom krisledningsorganisationen, 

där det finns tydliga risker för otydlighet och överlappning mellan kommunchef, IT-chef, 

säkerhetsskyddschef och säkerhetskoordinator. Av intervjuer framträder ett behov av att 

förtydliga både vad som faller inom ramen för säkerhetskoordinatorns arbetsuppgifter och hur 

krisberedskapsorganisationen ska arbeta. Vi vill i sammanhanget framhålla vikten av tydliga 

arbetsuppgifter, då detta skapar tydliga roller och mandat att verka inom. Det underlättar även 

det löpande uppföljningsarbetet och det uppföljningsarbete som är en naturlig del efter en 

händelse eller kris. 

Vi framhåller även att det faktum att säkerhetskoordinatorn kallas just “koordinator” sänder 

budskapet att dennes roll är underordnad andra centrala funktioner, vilket i förlängningen innebär 

att dennes mandat blir kringskuret. Det finns därför anledning att kommunen i samband med 

heltidsanställningen av koordinatorn ser över möjligheten att uppgraderar denne till 

säkerhetschef, möjligen med visst ansvar för säkerhetsskydd. 

Vad gäller arbetssätt och funktioner konstateras att en otydlighet finns även här och 

organisationen arbetar idag ad hoc. Inkallning och larmning bygger på personberoende och 

informell kunskap inom organisationen. Detta kan visa sig vara förödande i händelse av en kris 

som kan inträffa var som helst i organisationen. I anslutning till detta noteras att kommunen i 

dagsläget inte har en Tjänsteperson i beredskap, TiB, eller motsvarande funktion. I dagsläget 

finns inget lagkrav på att kommuner ska ha en TiB. Funktionen utgör dock en möjlighet att 

säkerställa beredskap för larm, snabb aktivering av krisorganisationen och ett informationsflöde 

vid en händelse. Det faktum att kommunen saknar formella beredskapskrav utgör därför en risk 

och medför en otydlighet kring roller och ansvar. Det är i detta sammanhang viktigt att skilja på 

tillgänglighet och beredskap. I intervjuerna framkom exempelvis att tjänstepersoner i kommunen 

under sommarens torka upplevde en otydlighet kring huruvida de skulle vara i beredskap eller 

inte. Med anledning av detta rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa ett formellt 

beredskapskrav både i tjänstemannaorganisationen och i den politiska organisationen.  
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Avslutningsvis noteras att det finns personberoende inom krisberedskapsarbetet i kommunen, då 

ansvar och arbetsuppgifter är koncentrerade kring en person. Detta skapar en sårbarhet i den 

händelse att personen skulle sluta eller av annan anledning vara otillgänglig. Bristen på 

redundans i detta avseende är således uppenbar. Personberoendet kan minimeras genom att 

dokumentation av krisberedskapsarbetet sker kontinuerligt, vilket i dagsläget inte är fallet. I 

anslutning till detta ser vi en tänkbar sårbarhet i att säkerhetskoordinatorn utöver ordinarie ansvar 

även utbildar sina överordnade, vilka är ytterst ansvariga i händelse av en kris.  

2.2 Systematiskt arbete  
Kontrollmål: Har kommunen ändamålsenlig dokumentation och arbetar de systematiskt 

med krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser?  

2.2.1 Dokumentation 
Den centrala dokumentationen för krisberedskap inom Lindesbergs kommun består av: 

 Krishanteringsplan - Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade 

händelser (KF 2014-04-08, reviderad 2016 och 2017) 

 Styrdokument kris och beredskap för mandatperioden 2015-2018 (KS 2016-02-16, reviderad 

2017) 

 Kriskommunikationsplan (KS 2014-12-08) 

 Risk - och sårbarhetsanalys 2015-2018 (KF 2015-11-24) 

Utöver den kommunövergripande dokumentationen finns även en länsövergripande strategisk 

handlingsplan för krisberedskap, framtagen av Örebro län. 

Krishanteringsplanen beskriver övergripande krisledningsorganisationen vid ordinarie 

verksamhet och vid kris. Väsentliga begrepp och samverkanspartners (exempelvis Nerikes 

Brandkår och Länsstyrelsen) beskrivs och lokaler som ska användas vid kris omnämns i ett 

stycke. Planen har ett formulerat syfte och mål.  

Styrdokument kris och beredskap för mandatperioden 2015-2018 fokuserar på vilket arbete och 

vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden. En övnings- och utbildningsplan 

presenteras; exempelvis anges att krisledningsnämnden under 2016, 2017 och 2018 ska utbildas 

i stab- och ledningsmetodik. 

Kriskommunikationsplan - kommunen har en kriskommunikationsplan som är framtagen som ett 

stöd till krisledningen och kompletterar krishanteringsplanen. I kriskommunikationsplanen 

preciseras när planen ska användas, mål och strategi för kriskommunikation, vilka kanaler som 

ska användas vid kriskommunikationsarbetet m.m.  

Kommunen har även tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys för perioden 2015-2018 vilken 

berörs närmare under kontrollmål 3. 

Den genomgående bilden som återges vid intervjuer är att ovan nämnd dokumentation varken är 

implementerad eller används i kommunen. Det uppges att dokumentationen inte har 

kommunicerats ut i organisationen, vilket i praktiken innebär att få känner till den. Vidare 

förklaras att krishanteringsplanen testades i en övning men att den då inte upplevdes som 

ändamålsenlig eller operativt gångbar. Intervjuade är tveksamma till om anställda i kommunen i 

dagsläget skulle använda dokumentationen för råd vid en eventuell kris. Avseende 

kriskommunikation framkommer i intervjuer att kriskommunikationsplanen fanns med som ett 
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stöd för beslutsunderlag vid en händelse som inträffade vid Barn- och utbildningsförvaltningen 

2017. 

Nuvarande dokumentation för krisberedskap togs fram innan kommunens säkerhetskoordinator 

anställdes. I intervju förklaras att befintlig dokumentationen inte har reviderats. Kommunen 

fokuserar istället på att arbeta fram ny dokumentation. Detta ska enligt uppgift ske efter att 

arbetet med RSA:n för 2019-2022 avslutats. Ett exempel på otydlighet är att tidigare nämnda 

krishanteringsplan anger att KLN utöver ordförande består av ledamöter från kommunstyrelsens 

tillväxtutskott. I intervju förklaras dock att en omorganisation skett i och med den nya 

mandatperioden vilket resulterat i att KLN numera utgörs av ledamöter i stöd- och 

strategiutskottet. Detta avspeglas dock inte i dokumentationen.  

Det uppges i intervju att kommunens förvaltningar har egna beredskapsplaner. En målsättning 

för kommunen är att säkerhetskoordinatorn ska stötta förvaltningarna i deras arbete med dessa.  

2.2.2 Övning och utbildning 
I Styrdokument Kris och beredskap för mandatperioden 2015-2018 finns en utbildnings - och 

övningsplan för kommunen. Planen anger övergripande vilket år utbildning eller övning ska 

genomföras samt vilken förvaltning eller enhet som ska genomgå den. Av intervjuer framkommer 

dock att övnings- och utbildningsplanen, precis som dokumentationen överlag, inte är 

implementerad i verksamheterna och således inte efterlevs. Däremot framgår att vissa 

utbildningar skett under mandatperioden. 

Under hösten 2016 hölls utbildningar i att bemöta media vid kris. Utbildningar i stabsmetodik 

genomfördes även 2016 samt 2018 och förvaltningsspecifika övningar och utbildningar har även 

genomförts rörande exempelvis hot och våld. Dessa har inte dock inte följts upp.  

Det framhålls i intervju att en utbildning för den nya krisledningsnämnden hölls i januari 2019. På 

regional nivå har en utbildningsserie tagits fram tillsammans med länsstyrelsen. Det är tänkt att 

KLN och krisledningsstaben genom denna ska utbildas fyra halvdagar per år med fokus på deras 

roll vid en kris. Ett gott samarbete uppges även finnas med Region Örebro län kring utbildning i 

stabsmetodik.  

Gällande regionala övningar har bland annat säkerhetskoordinator, kommunikatör och 

säkerhetsskyddschef samt politiker deltagit i samverkansövningen Sonja som genomfördes 

under hösten 2018. Någon kommunspecifik uppföljning har inte skett av övningen.  

I intervju lyfts att kommunen saknar en struktur och metod för utvärdering och uppföljning. En 

utvärderingsmodell som belyser hur utvärderingar ska ske och varför efterfrågas. Vidare uppges 

att en uppdaterad utbildnings- och övningsplan för kommunen ska tas fram i samband med den 

nya RSA:n.  

2.3.3 Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

I Lindesbergs kommun finns dokumentation som behandlar krisberedskapsarbetet. Dock visar 

granskningen att dokumentationen inte upplevs som ändamålsenlig och att den varken är 

förankrad i verksamheterna eller i krisberedskapsorganisationen. Uppfattningen bland 

intervjuade är att dokumentationen inte fyller sitt syfte vid en kris. För att säkerställa att 

dokumentation som rör krisberedskapsarbetet fyller sitt syfte bör dokumentationen uppdateras 

och revideras. Innehållet bör vidare förankras i kommunens verksamheter för att kunna utgöra ett 

relevant verktyg och stöd i en faktiskt hantering.  
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I nuvarande dokumentation finns en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden 2015-

2018. Denna har dock inte efterlevts eller följts upp. Vi noterar att viss utbildning har skett sedan 

2016 och ser positivt på de samarbeten som kommunen deltar i rörande utbildningsinsatser. Vi 

har dock inte funnit någon dokumentation som styrker vad som övats och med vilka inom 

organisationen. För att säkra att utbildning och övning sker kontinuerligt rekommenderar vi att 

kommunen tar fram en utbildnings- och övningsplan som preciserar när och för vem utbildning 

ska ske under kommande mandatperiod. Planen bör ha sin utgångspunkt i den risk-och 

sårbarhetsanalys som kommunen tar fram för att säkerställa att man utbildar och övar 

behovsstyrt för att en kompetenshöjning inom relevanta områden. Utbildnings-och övningsplanen 

bör också kompletteras med en struktur för utvärdering och uppföljning av genomförda 

aktiviteter. 

2.3 Risk – och sårbarhetsanalys 

Kontrollmål: Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s 
riktlinjer?  
 

Vid tidpunkten för granskningen pågår ett arbete med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys, 

RSA, för mandatperioden 2019-2022. Det är beräknat att arbetet RSA:n ska färdigställas under 

våren 2019. Då en övervägande del av krisberedskapsorganisationen (säkerhetskoordinator, 

kommunchef) inte hade tillträtt när förra mandatperiodens RSA togs fram har de således inte 

varit delaktiga i framtagandet av den.  

En jämförelse av kommunens RSA för 2015-2018 med MSB 2015:5 visar att analysen innehåller 

de rubriker som rekommenderas i föreskriften. Exempelvis identifieras samhällsviktig verksamhet 

och kritiska beroenden inom kommunens geografiska område och identifierade sårbarheter 

beskrivs. I intervjuer lyfts dock att RSA:n för 2015-2018, precis som övrig dokumentation om 

krisberedskap, inte är tydligt kommunicerad ut i verksamheterna. Det uppges att ett arbete framåt 

kommer att krävas för att kommunicera ut den nya RSA:n till alla delar av organisationen.  

Någon uppföljning av RSA för 2015-2018 har inte skett. Det förklaras under intervjuer med att ett 

beslut har tagits om att arbeta fram en helt ny RSA istället för att bygga vidare på den gamla. Det 

lyfts att det genom ett samarbete i länet finns ett länsövergripande underlag och stöd för 

processen med att ta fram en RSA. 

Rent praktiskt kommer workshops med samtliga förvaltningar att arrangeras inför framtagandet 

av den nya RSA:n. Detta genomförs av den projektanställda personen från Örebro kommun och 

säkerhetskoordinator. Dessa workshops ska mynna ut i förvaltningsspecifika rapporter som 

kommer att utgöra underlaget för den nya RSA:n. Det understryks att kontinuitetsplanering 

kommer att ingå i arbetet med förvaltningarna. Även de kommunala bolagen och 

kommunalförbunden kommer att vara med i den nya RSA:n. En förhoppnings hos intervjuade är 

att arbetet med RSA:n ska belysa krisarbetet och sätta det på agendan på förvaltningsnivå.  

Av intervjuer framkommer att vissa delar av organisationen upplever att det är otydligt hur de ska 

involveras i arbetet med RSA:n.  

 

2.3.1. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att kommunen för mandatperioden 2015-2018 har tagit fram en RSA med rubriker 
enligt MSB:s föreskrifter. Samtidigt noterar vi att uppfattningen bland intervjuade är att RSA inte 
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är förankrad i verksamheterna. Detta ger en indikation om att kommunens verksamheter inte 
varit involverade i framtagandet av RSA för 2015-2018.  

Arbetet med RSA:n kan med fördel användas som en hävstång för att internutbilda 
organisationen i både krisledningsorganisationens ansvar, roller och funktion. Vidare kan 
processen syfta till att tydliggöra vilka de centrala personerna är och vilket ansvar de har. RSA:n 
från föregående mandatperiod tycks inte ha fungerat som det strategiska styrdokument den är 
tänkt att vara. För att uppnå önskat syfte bör RSA:n hållas levande och koppla till övrig 
verksamhetsplanering, exempelvis barn- och utbildningsverksamheten, planarbete osv. Att i 
detta läge lägga stora delar av ansvaret på en projektanställd får betraktas som olyckligt, då 
dennes anställning per definition är tidsbegränsad och då kommunen säger sig vilja komma 
längre i fråga om kännedom och användning av RSA:n i det dagliga arbetet för innevarande 
mandatperiod. 

Kommunen arbetar under våren 2019 med att ta fram en RSA för aktuell mandatperiod. I 
intervjuer förklaras att kommunens förvaltningar ska inkluderas i arbetet genom workshops och 
rapporter, vilket vi ser positivt på. Genom att involvera verksamheterna inom kommunen 
säkerställs att samtliga risk och sårbarheter täcks in. Intervjuade förklarar att de hoppas att 
arbetet under våren ska bidra till en ökad medvetenhet om krisberedskap i kommunen. Vi noterar 
även att kommunen köpt in en tjänst från Örebro kommun för att stärka upp arbetet med 
framtagandet av RSA.  

2.4 Samverkan 

Kontrollmål: Arbetar kommunen ändamålsenligt med samverkan utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv?  
 

Enligt LEH ska kommuner inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen 

samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet samt att de 

krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer, och informationen till allmänheten, 

samordnas. För att samhällsstörningar och kriser ska hanteras effektivt är samverkan mellan 

offentliga, privata och ideella organisationer av betydelse. Genom att agera tillsammans på ett 

strukturerat och likartat sätt kan samhällets resurser nyttjas resultatrikt. MSB uttrycker tydligt att 

varje offentlig aktör är skyldig att samverka med andra, vilket även framgår av den utökade 

ansvarsprincipen (aktörerna ska stödja och samverka med varandra).  

Det geografiska områdesansvaret för Lindesbergs kommun omnämns i Styrdokument kris och 

beredskap för mandatperioden 2015-2018. I dokumentet listas även vilka aktörer som 

kommunen samverkar med, exempelvis kommunerna i Norra Örebro Län, KNÖL samt 

kommunförbundet Nerikes brandkår. Dock noteras i enlighet med vad som framkommit i 

kontrollmål 2 (Styrning) att dokumentationen inte är förankrad i verksamheterna.  

Av intervjuer framgår att Lindesberg kommun främst samverkar på regional nivå. På länsnivå 

ingår kommunen i Krissamverkan i Örebro län, vilken syftar till gränsöverskridande samverkan 

mellan länets kommuner, Region Örebro län, Länsstyrelsen, kommunala räddningstjänsten och 

Polisen. Kommunen ingår också i länsstyrelsens samverkan kring totalförsvar, kallat Rådet för 

totalförsvar, där informationsträffar sker två gånger per år med kommuner, polis, militär m.m. Sett 

till kriskommunikation finns inom länet ett kriskommunikationsnätverk där länets kommunikatörer 

samverkar. Genom detta nätverk kan resurser lånas ut mellan kommunerna vid en eventuell kris. 

Detta förutsätter dock att krisen inte är länsövergripande.  

Intervjuade upplever att stödet från länsstyrelsen avseende krisberedskapsarbetet är relevant 

och välfungerande. De utbildningsmöjligheter som ges via länet lyfts även särskilt som något 

positivt.  
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På lokal nivå uppges att det sedan 2014 finns ett krishanteringsråd bestående av 

kommunchefens ledningsgrupp. Rådet träffas två gånger per år och kan där informera om 

händelser av vikt. I november 2018 deltog brandkåren på rådets möte och informerade om 

sommarens skogsbränder. Det förklaras även att det finns ett väl fungerande samarbete med 

Röda korset.  

2.4.1. Bedömning 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Lindesbergs kommun samverkar i flera konstellationer på länsnivå. Genom den regionala 

samverkan har bland annat utbildning tillgodosetts och inom ramen för Rådet för totalförsvar 

träffar kommunen även samverkanspartners såsom polis och militär på regelbunden basis. Vi 

konstaterar även att ett nätverk som säkerställer samverkan mellan kommunikatörer finns och att 

kommunen genom detta kan säkra att kommunikatörer finns på plats vid en eventuell kris. Dock 

konstateras att detta förutsätter att den eventuella krisen inte är regional.  

Kommunen samverkar till viss del på lokal nivå. Det finns ett krishanteringsråd och samverkan 

uppges ske med Röda korset. Dock ser vi en avsaknad av samverkan mellan aktörer som 

tillgodoser samhällsviktig verksamhet.  
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3. Revisionell bedömning  
Efter genomförd granskning bedömer vi att Lindesbergs kommunstyrelse inte har säkerställt en 

krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Vår sammanfattande 

bedömning baseras på nedanstående bedömningar av respektive kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Kommunen har en 
ändamålsenlig 
organisation för 
krisledning och 
krisberedskap. 

Ej uppfyllt 
Vi konstaterar att det råder en otydlighet 
kring såväl krislednings- och 
krisberedskapsorganisation, roller och 
ansvar samt arbetssätt och funktioner. 
Ansvaret för Lindesbergs kommuns 
krisberedskap faller i hög grad på 
säkerhetskoordinatorn, som i dagsläget 
endast är anställd på halvtid. Det finns ett 
behov av att förtydliga både vad som faller 
inom ramen för säkerhetskoordinatorns 
arbetsuppgifter och hur 
krisberedskapsorganisationen ska arbeta. 
Under granskningen har även framkommit 
att krisberedskapsorganisationens syfte 
tydligare behöver kommuniceras ut i 
verksamheterna. Vi ser i dagsläget en stor 
risk i att krisberedskapsarbetet är knutet till 
en person. Det skulle kunna medföra att 
arbetet med krisberedskap avstannar vid 
exempelvis sjukdom. Det finns även en risk i 
att mycket av kunskapen blir personbunden. 
Kommunen saknar även formella 
beredskapskrav vilket utgör en risk.  

 

Kommunen har 
ändamålsenlig 
dokumentation 
och arbetar 
systematiskt med 
krisberedskap 
genom 
utbildnings- och 
övningsinsatser. 

Ej uppfyllt 
I Lindesbergs kommun finns dokumentation 
som avser krisberedskapsarbetet. Dock har 
det under granskningen framkommit att 
dokumentation inte upplevs som 
ändamålsenlig och att den varken är 
förankrad i verksamheterna eller i 
krisberedskapsorganisationen. I nuvarande 
dokumentation finns en utbildnings- och 
övningsplan för mandatperioden 2015-2018. 
Denna har dock inte efterlevts eller följts 
upp. Vi noterar att viss utbildning har skett 
sedan 2016 och ser positivt på de 
samarbeten som kommunen deltar i rörande 
utbildningsinsatser. 
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Kommunen 
genomför risk- och 
sårbarhetsanalys i 
enlighet med MSB 
riktlinjer. 

Delvis uppfyllt 
Vi konstaterar att kommunen för 
mandatperioden 2015-2018 har tagit fram en 
RSA som överensstämmer med de rubriker 
som MSB rekommenderar. Samtidigt noterar 
vi att uppfattningen bland intervjuade är att 
RSA inte är förankrad i verksamheterna. 
Detta indikerar att verksamheterna inte varit 
delaktiga i framtagandet av RSA. Under 
våren 2019 arbetar kommunen med 
framtagandet av RSA för mandatperioden 
2019-2022. I intervjuer förklaras att 
kommunens förvaltningar ska inkluderas i 
arbetet genom workshops och rapporter, 
vilket vi ser positivt på. Vi noterar även att 
kommunen köpt in en tjänst från Örebro 
kommun för att stärka upp arbetet med RSA. 
 

 

Kommunen 
arbetar 
ändamålsenligt 
med samverkan 
utifrån ett 
krisberedskapsper
spektiv. 

Delvis uppfyllt  
Lindesbergs kommun samverkar i flera 
konstellationer på länsnivå. Genom den 
regionala samverkan har bland annat 
utbildning tillgodosetts och inom ramen för 
Rådet för totalförsvar träffar kommunen även 
samverkans- partners såsom polis och 
militär på regelbunden basis. Vi konstaterar 
även att ett nätverk som säkerställer 
samverkan mellan kommunikatörer finns och 
att kommunen genom detta kan säkra att 
kommunikatörer finns på plats vid en 
eventuell kris. Dock konstateras att detta 
förutsätter att den eventuella krisen inte är 
regional.  
Kommunen samverkar till viss del på lokal 
nivå. Det finns ett krishanteringsråd och 
samverkan uppges ske med Röda korset. 
Dock ser vi en avsaknad av samverkan 
mellan aktörer som tillgodoser samhällsviktig 
verksamhet.  
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4. Bilagor 
Bilaga 1 – Granskad dokumentation 
Risk- och sårbarhetsanalys Lindesberg, KF 2015-11-24 

Krishanteringsplan - Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora 

oönskade händelser, KF 2014-04-08, reviderad 2016-01-18 

Kriskommunikationsplan, KS 2014-12-08 

Styrdokument kris och beredskap för mandatperioden 2015-2018, KS 2016-02-16, 

reviderad 2017-06-13 

Processbeskrivning Risk och sårbarhetsanalys Lindesbergs kommun, 2019 (Utkast)  

Bilaga 2 – Förkortningar  
TiB – Tjänsteman i Beredskap  

KiB - Kommunikatör i Beredskap  

KLN - krisledningsnämnden  

LEH – Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

RSA - Risk- och sårbarhetsanalys  
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Inledning 
Dagligen drabbas vi av stora och små kriser i vårt land. En del kriser leder till konsekvenser i 
samhället medan andra inte berör oss. De så kallade ”vardagsolyckorna” hanteras av 
räddningstjänsten, Nerikes Brandkår, men det finns situationer där räddningstjänstens resurser 
inte räcker till. Kommunen har ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större 
inträffad olycka eller katastrof. Vid en situation där viktiga samhällsfunktioner slås ut ska 
kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter.  

För att få ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma 
mål för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera olyckor och kriser när de inträffar. 
Kommunfullmäktige ska för varje ny mandatperiod anta en krishanteringsplan enligt lag 
(2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Ordinarie organisation  Anpassad organisation 

 

    Vardagshändelser Extraordinära händelser Höjd beredskap 

   

   Sannolikhet 

 

     Konsekvens 

Syfte 
Syftet med krishanteringsplanen är att vara ett hjälpmedel för kommunen för att kunna ha en 
så god beredskap som möjligt både vid mindre och större oönskade händelser. Denna plan ska 
vara ett hjälpmedel för hanteringen av en oönskad händelse liten som stor samt vid 
omställning från ordinarie organisation till en anpassad krisledningsorganisation vid en 
extraordinär händelse. Målinriktning kan sammanfattas i att kommunen ska arbeta för att: 

 Minska risken för och konsekvenserna av oönskade händelser, allvarliga störningar, 
kriser och olyckor, trygga hälsan och den personliga säkerheten för människor samt 
hindra eller begränsa skador på egendom och miljö. 
 

 Upprätthålla en god förmåga att hantera en oönskad händelse, d.v.s. att vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa drift av samhällsviktig verksamhet som måste 
upprätthållas och kunna ge kommuninvånare och media tillräcklig och korrekt 
information om händelsen. 
 

 Vara förberedd för oönskade händelser inom kommunens geografiska område och 
verka för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet, i det akuta skedet 
och efter en händelse som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för.  
 
 

Definition: En oönskad händelse är en händelse som avviker 

från det normala och som kräver insatser från kommunen.
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Grundprinciper för kommunens krisledningsarbete 

Mål 
Sveriges regering har definierat att målen för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv 
och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som 
demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  
 
Målet med Lindesberg kommuns krisledningsarbete är att 

 minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor  

 trygga hälsan och den personliga säkerheten för människor 

 hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.  
 

Krishanteringssystemet bygger på ett underifrånperspektiv utifrån följande grundprinciper: 

Ansvarsprincipen: innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden har ansvar under en kris.  
 
Likhetsprincipen: verksamhetens normala organisation och lokalisering ska så långt som 
möjligt bibehållas under en kris. Förändringar ska inte göras mer omfattande än vad som 
krävs med hänsyn till krisens karaktär. 
 
Närhetsprincipen: samhällsstörningen ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Den 
instans som närmast berörs ska svara för ledning av de åtgärder som erfordras för att kunna 
hantera samhällsstörningen på ett effektivt sätt. Krishantering bör endast lyftas till högre 
nivåer om detta behövs för en rationell prioritering av olika åtgärder eller om samordningen 
av insatserna av andra skäl blir lidande av att samhällsstörningen hanteras på den närmast 
berörda nivån. 
 

Krisberedskap 

Risk- och sårbarhetsanalyser 
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) ger en bild av de risker och sårbarheter som 
finns i kommunen. Kommunens RSA ligger till grund för denna plan. 
 

Kommunen	
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att kommunen inom sitt 
geografiska område ska ha en samlad analys av sådana risker och sårbarheter som kan leda till 
att en samhällsstörning, extraordinär händelse eller den stora olyckan inträffar. Vid en 
samhällsstörning ska kommunen verka för att samordningen fungerar mellan alla som är 
inblandade i krisberedskapen; till exempel myndigheter, företag, frivilligorganisationer, 
trossamfund och föreningar. Kommunala förvaltningar och bolag ansvarar inom sin 
verksamhet för planering och hantering av händelser som inte bedöms vara extraordinära. 
Kommunens krishanteringsråd har en aktiv och viktig roll i att åstadkomma denna 
samordning och samverkan. 
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Samverkan 
Då en samhällsstörning inträffar ökar samverkansbehovet snabbt med ett antal aktörer som 
ska samordna sina insatser för att på bästa sätt kunna hantera krissituationen. Under en 
samhällsstörning är tiden ofta en begränsande faktor och därför är det viktigt att 
ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna är tydliga (vilka ”mandat” de har att agera) och 
att kontakterna mellan dem är väl etablerade.  
 

 

Nerikes	Brandkår	
Nerikes Brandkår är inkopplad vid de flesta oönskade händelser. Nerikes Brandkår har ett 
huvudansvar att bedriva räddningstjänst. Kommunen och brandkåren bedriver ett 
framgångsrikt samarbete som är en bra grund för ett fungerande krisledningsarbete då en 
händelse är av lite större dignitet. Nerikes Brandkår har ständigt personal i beredskap och kan 
vara behjälpliga vid en händelse. Förutom utryckningsstyrkor finns det dygnet runt ett inre 
befäl knutet till brandkårens ledningscentral som är samgrupperad med SOS Alarm, en 
insatsledare samt en räddningschef i beredskap. Vid en större händelse kan brandkåren kalla 
in extra ledningspersonal så att även kommunen får hjälp att bedriva sitt ledningsarbete. 
Gemensam stab kan också upprättas vid behov.   
 

 

Länsstyrelsen 
En viktig uppgift för Länsstyrelsen är att stödja kommunen i deras krishanteringsarbete och 
samverka med sektoransvariga myndigheter, företag och organisationer.  Om det händer en 
större olycka larmas TIB (Tjänsteman i Beredskap) på Länsstyrelsen genom SOS Alarm. TIB 
avgör då om Länsstyrelsen ska vidta åtgärder. 
 

 

Rakel        
Rakel är namnet på Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. 
Det är ett robust och redundant krypterat digitalt system med ett eget uppbyggt nät som 
möjliggör kommunikation mellan aktörer i samhället som arbetar med ordning, säkerhet och 
hälsa. I Lindesbergs kommun finns det fyra stycken rakelenheter, hos kommunchefen, stf. 
kommunchef, informatör samt hos säkerhetskoordinator. 
 

 

Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden och krisledningsgruppen ska öva/utbildas minst en gång varje år. Övrig 
personal övas/utbildas efter behov. I och med kommunens geografiska områdesansvar är det 
viktigt att de har kunskap om de samverkande parters risker och sårbarheter och att 
kommunen övar det geografiska områdesansvaret.  Kommunchefen tillsammans med 
säkerhetskoordinator är ansvarig för att utbildning genomförs. En planering för utbildning och 
övning inom krishantering ska finnas för varje mandatperiod med översyn inför varje nytt 
kalenderår. (Se ”Styrdokument för kris och beredskap 2015-2018”.) 
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Krishantering 

Kommunens ordinarie organisation 
Kraven på kommunens beslutsfattande är detsamma under ett normalt tillstånd som vid en 
extraordinär händelse. Det är därför viktigt att poängtera att reglerna i kommunallagen 
fortfarande gäller i en krissituation. Det är bara under höjd beredskap som det finns möjlighet 
att göra undantag från kommunallagens regler gällande kommunens organisation och 
beslutsfattande. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens krisledningsorganisation 
Den krisledningsorganisation, som ska kunna aktiveras vid en oönskad händelse ska vara 
flexibel och kunna anpassas till aktuell händelse. Krisledningsgruppen som består av chefer, 
tjänstemän och nyckelpersoner, samt i de fall där händelsen blir så pass omfattande finns 
möjlighet att aktivera en krisledningsnämnd (förtroendevalda). 

Inlarmning 
Larmet om samhällsstörning och kris kan komma från olika aktörer:  

 Länsstyrelsen – Kallar till samverkanskonferens och informationsdelning via något av 
de fem telefonnummer som har delgetts dem. På listan finns kommunchef samt dennes 
ersättare, socialchef, personalchef samt stabschef representerade. 

 Nerikes Brandkår – Larmar kommunen genom larmlistor där krisledningsgruppens 
ordinarie personer finns med samt POSOM-ledning. 

 Polisen – Via kommunchefen. Om enbart POSOM:s resurser behövs larmas POSOM 
vid Nerikes Brandkår enligt larmlistan. 

 Egen förvaltning i kommunen – Om information kommer till någon i kommunen 
exempelvis via verksamheten eller växeln ska informationen spridas uppåt i 
organisationen. Närmast chef blir då informerad som sprider detta vidare till 
förvaltningschefen som kontaktar kommunchef och säkerhetskoordinator samt 
eventuellt stabschef för beslut om en krisledningsstab behöver tillsättas. 

Den interna informationsspridningen  
Om enbart en enskild förvaltning är påverkad ska förvaltningens krisorganisation hantera 
händelsen. Om händelsen är av större dignitet eller om flera förvaltningar blir berörda ska 
krisledningsgruppens ordinarie deltagare informeras. 

Kommunfullmäktige

Krisledningsnämnd

Stab för 

krisledning 
Nerikes Brandkår 

Samverkande aktörer 

Information

Samverkan

Teknik

Service

Dokumentation

Analys

POSOM‐grupp

Stödpersoner
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Krisledningsstab 
Vid en samhällsstörning kan kommunchefen, säkerhetskoordinatorn eller någon av 
stabscheferna ta beslut om att en krisledningsstab behöver aktiveras. En samhällsstörning 
hanteras i första hand av en krisledningsstab som består av: 

 Kommunchef 

 Stabschef 

 Stab som bemannas efter händelsens behov 

Stabens organisation 
En stab är ett hjälpmedel, ett stöd för beslutsfattaren. Den ska avlasta beslutsfattaren genom 
att bland annat följa händelseutvecklingen, ta fram genomtänkta beslutsunderlag, omsätta 
beslut i arbetsuppgifter och sköta praktiska göromål. Staben kan även vara ett stöd för 
omgivningen och organisationen, genom att den samlar och sprider information, och genom 
att dess medlemmar fungerar som experter. 

Staben sätts samman av medarbetare och experter som behövs för den aktuella situationen. 
Det innebär att staben i vissa situationer kan bestå av ett fåtal medlemmar och i andra 
situationer växa till en stor arbetsgrupp. Det innebär även att staben kan ha olika uppgifter och 
fokus i olika situationer, beroende av vad beslutsfattaren behöver hjälp med. Staben måste 
organiseras och anpassas efter hur beslutsfattaren vill använda staben. Staben kan bestå av 
berörd förvaltningschef samt personer med nyckelkompetens som efterfrågas. I staben kan 
även ingå representanter från samverkande organisationer, exempelvis Nerikes Brandkår. 
Stabens uppgifter kan bland annat bestå av: 

 Analys – Omfattar i huvudsak att analysera information, att göra bedömningar samt 
att skapa beslutsunderlag till beslutsfattare.  

 Samverkan – Omfattar ansvaret för att samverka med övriga externa myndigheter 
och organisationer som kan ha ett intresse i situationen. 

 Information – Omfattar allt arbete med att aktivt söka och samla in information, 
liksom att förmedla information till alla som kan ha nytta av den, internt och externt. 

 Tekniskt ledningsstöd – Omfattar bland annat att vara teknisk expertis åt 
organisationen, och att skapa och underhålla tekniska system. De tekniska systemen är 
ofta en förutsättning för att staben ska kunna samla information och hålla kontakten 
med den egna organisationen och med andra samverkande organ. 

 Service – Omfattar bland annat att dokumentera organisationens arbete, att göra 
lägesuppföljningar samt att planera för och säkerställa att såväl personalbehovet som 
resursbehovet tillgodoses på både kort och lång sikt. 

 Lägesbild – Lägesbilden beskriver den information och förståelse som en eller flera 
aktörer har vid en viss tidpunkt vid hantering av en samhällsstörning. Den ska fungera 
som underlag för beslut. Till en början är det en lägesbild för kommunen; en lägesbild 
för händelsen och en informationslägesbild. Sedan behöver kommunen även skapa en 
lägesbild som kan spridas utanför den egna organisationen. Till lägesbilden finns det 
fyra punkter som hjälp:  

1. Vad har hänt 
2. Vad har vi gjort 
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3. Vad tänker vi göra 
4. Vad behöver vi hjälp med 

 

Stabschef 
Stabschefen leder arbetet i staben och utgör länken mellan staben och beslutsfattaren. I vissa 
fall kan beslutsfattaren delegera till stabschefen att fatta beslut inom vissa ramar eller i vissa 
typer av frågor. I de flesta fall gäller dock att stabschefen endast har mandat att bestämma hur 
beslutfattarens beslut ska omsättas i arbetsuppgifter inom staben. Stabschefen och/eller 
kommunchef avgör hur staben ska organiseras och vilka funktioner som staben ska ha för att 
kunna lösa uppgifterna. 

Stabsarbete är att: 

 Leda verksamhet  

 Inhämta underlag för beslut 

 Omsätta beslut 

 Delge organisationen 

 Uppföljning – Utvärdering 

 Utöva ledarskap 

För att stabens arbete ska bli effektivt och löpa smidigt används MMR- modellen, 
MålMetodResurs. Stabsarbetet följer processen enligt bilaga 1 med Första individen, 
Läget, Beslut, Första stabsarbetsplan och Lägesbild. Vid en samhällsstörning ska åtgärden 
prioriteras enligt prioriteringslistan Nödvändigt, Angeläget och Önskvärt. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. på stabspersonal/funktioner 

 Personal 

 Information 

 Logistik 

 Planering & samverkan 

 Analys 

 IT 

 Uppgiftsberoende verksamhet 
(specialkompetenser) 

 Insatsledning (stöd) 

Prioritering 

NÖDVÄNDIGT 

ANGELÄGET 

ÖNSKVÄRT

Stabsorientering 

 Närvarokontroll 

 Syftet med orienteringen 

 Läget i stort 

 Händelser i detalj 

 Egen verksamhet på platsen 

 Egen verksamhet i staben 

 Genomfört 

 Pågående 

 Planerat (förslag) 

 Resurser 

 Bedömning 

 Närmaste avsikter 

 Förslag (kort & lång sikt) 

 Åtgärder 

 Direktiv för fortsatt 

verksamhet 

 Frågor 

 Nästa stabsorientering 
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Krisledningsnämnden 
Till krisledningsnämndens förfogande står krisledningsstaben. Vid en extraordinär händelse är 
tid ofta en bristvara och det är på grund av detta som möjligheten till att aktivera en 
krisledningsnämnd finns. I Lindesbergs kommun är sammansättningen på 
krisledningsnämnden likställd med kommunstyrelsens tillväxtutskott. Det är ordföranden eller 
vice ordförande, när ordföranden har förhinder, som bestämmer när situationen blivit så pass 
allvarlig (extraordinär händelse) att nämnden ska träda i funktion. Om ordföranden och vice 
ordföranden har förhinder kan krisledningsnämnden sammankallas av enskild ledamot. 
Nämnden ska vid dessa fall kollegialt besluta om den ska träda i funktion. 
 
Förutom rätten att ta över hela eller delar av en verksamhet omfattar krisledningsnämndens 
beslutsbefogenheter bland annat att: 

 

 Ge direktiv till kommunala verksamheter för att hantera händelsen. 

 Besluta om vilka verksamheter som ska prioriteras. 

 Besluta om vilka verksamheter som ska stängas. 

 Ge direktiv till eventuell förändring av verksamheter. 

 Besluta om inriktningen av information till kommunens invånare. 

 Begära bistånd från annan kommun, landsting eller från statlig myndighet. 

 Besluta om att lämna begränsat ekonomiskt bistånd till enskild som drabbats av 
händelsen. 

 Besluta, ge anvisningar eller vidta andra åtgärder som är jämförbara med någon av 
ovanstående punkter. 

     
Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice) får besluta på egna nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast delges 
krisledningsnämnden. Detta innebär att ordföranden (eller vice vid ordförandens förhinder) 
har samma befogenhet som nämnden i sin helhet i en akut situation. Samtliga beslut som 
fattas av krisledningsnämnden ska meddelas kommunfullmäktige vid nästa sammanträde. 
 
 

POSOM-ledning 
I kommunen finns en POSOM-grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande). 
Kommunchefen eller annan aktör, företrädesvis socialchefen, kan initiera att POSOM-
gruppen ska sammankallas och aktiveras.  

POSOM-gruppens uppgift är att snabbt organisera och leda ett psykiskt och socialt 
omhändertagande av de människor, som på något sätt drabbats av en stor olycka och som är 
oskadade eller lätt skadade. Målet för verksamheten är att ge de drabbade människorna ett 
sådant omhändertagande att det förebygger psykisk ohälsa på sikt. POSOM består oftast av 
representanter från socialtjänst, skola, primärvård, polis, Nerikes Brandkår och Svenska 
kyrkan. Socialtjänsten har i regel samordningsansvaret i gruppen. 

Beslut om inlarmning av POSOM:s ledningsgrupp får göras av räddningschef i beredskap 
(RCB), SOS-alarm eller kommunens krisledningsgrupp. Nerikes Brandkårs kamratstödjare 
kan också vara en viktig resurs i POSOM-arbetet.  
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Lokaler 
Kommunchefen ansvarar för att lokaler för krisledningsnämnd, krisledningsstab och 
stödfunktioner är förberedda och att de iordningställs. Om det finns tillgång till ström kan 
dator och projektor användas. I lokalen för krisledningsgruppen finns en stor whiteboardtavla 
förberedd för stabsarbete, extra telefoner, blädderblock och annat material som kan 
effektivisera krishanteringen. Det finns en krispärm med information och larmlistor som kan 
behövas. Även kartor över kommunen finns i pappersformat. Krispärmens material finns 
också elektroniskt. I lokalen där kriskommunikationsgruppen sitter finns det utrustning till 
videokonferens.  

Krisledningsnämnden och krisledningsstaben har till sitt förfogande stödfunktioner för sitt 
arbete. Stödet omfattar bland annat följande funktioner:    

- registrering och dokumentation 

- beredning och verkställighet  

- IT och samband  

- informationsenhet 

För ledningsplats i kommunhuset ansvarar kommunchefen för att utrustningslista, 
instruktioner för iordningställande med mera dokumenteras och uppdateras löpande. 

Krisledning och informationsorganisationen skall i första hand utföra sina uppgifter i 
kommunhuset. 

 Funktion Lokal 
Krisledningsnämnd Kindla 
Krisledningsstab/grupp Näset 
Informationsenhet Leja 

POSOM Råsvalen (Rum 23) 
Pressrum Milan 

 

 

Avlösning och uthållighet 
Det finns hela tiden ett krav på omedelbart agerande, uthållighet och samordning.  De som 
arbetar med krisarbetet ska ha ersättare så att om behov finns ska två lag kunna gå omlott om 
varandra. Tänk på att det behövs utvilad personal efter 10-12 timmar och att EU-kraven för 
arbetstid följs. Kommunchefen bedömer om behov finns och kontrollerar att uthålligheten 
efterföljs. Nerikes Brandkår har erforderlig utbildning för att hjälpa till vid behov. 

 

Rapportering och erfarenhetsåtervinning 
Enligt lagen om extra ordinära händelser (LEH) ska kommuner hålla länsstyrelsen informerad 
om vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Vid en 
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större oönskad händelse ska kommunen delge länsstyrelsen lägesrapporter och information 
om händelseutveckling, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och 
planerade åtgärder.  

Alla inträffade händelser dokumenteras samt utvärderas och kan ligga till grund för övning 
och utbildning. Säkerhetskoordinator och informatör deltar brett i länsvisa samverkansnätverk 
och nationella träffar för att ta del av och delge krishanteringserfarenheter tillsammans med 
andra kommuner eller aktörer i länet eller landet.  

Expediering och revidering 
Krishanteringsplanen ska finnas i de krispärmar där kommunens alla krishanterings-/eller 
beredskapsplaner finns samlade samt elektroniskt på intranätet. Dessa krispärmar ska hållas 
aktuella. Krispärmarna förvaras hos kommunchefen, i lokalerna för krisberedskapsarbetet 
samt hos säkerhetskoordinator. Krishanteringsplanen ska revideras vid behov och/eller under 
varje mandatperiod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställt av: 

Gunnar Karlsson, Nerikes Brandkår   2015-11-20 
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Bilaga 1  

Stabsarbete/Stabsmetodik	

STABSARBETE/STABSMETODIK 
       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

             

           

           

           

           

           

           

             

 

           

           

           

           

           

           

           

           

       

                           

           

           

           

           

           

           

           

Stabsarbete är att: 

 Leda verksamhet 

 Inhämta underlag för beslut 

 Omsätta beslut 
 Delge organisationen 

 Uppföljning/utvärdering 

 Utöva ledarskap 

      Ex. på Stabspersonal/funktioner 

 Personal 

 Information 

 Logistik 

 Planering och samverkan 

 Analys 

 It  

 Uppgiftsberoende verksamhet 

(specialkompetenser) 

 Insatsledning/stöd 

1.Första individ 

 Analys/bedömande – 

Slutsatser 

 Initiala åtgärder 

 Information till högre chef 

2. Läget 

 Vad har hänt(fakta – antaganden) 

 Vad är gjort 

 Förslag på åtgärder (kort och lång sikt) 

3. Beslut 

 Ledningsstöd 

 Omedelbara åtgärder 

 Inriktning 

 Resurser 

 Tidsplan 

4. Första stabsorientering 

 Syftet med staben 

 Läget (hänt – gjort) 

 Förslag på åtgärder som ska vidtas (kort och lång sikt) 

 Inriktning (prioritering och beslut) 

 Stabsarbetsplan  

5. Stabsarbetsplan

Vem  Vad  När  Hur  Övrigt 

       

       

6. Lägesbild 

 Händelsen och fakta om händelsen 

 Vilka aktiviteter och med vilken 

målsättning 

 Vilka resurser finns/krävs och vilka 

tillkommer 
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Verksamhetsöversikt  

Enhet  Verksamhet  Tid  Ansvar Övrigt 

         

         

Prioritering  

NÖDVÄNDIGT 

ANGELÄGET 

ÖNSKVÄRT 

Ärendeflöde  

Tid  Från  Till Ärende  Beslut Övrigt 

       

       

Stabsorientering 

 Närvarokontroll 

 Syftet med orienteringen 

 Läget i stort 

 Händelser i detalj 

 Egen verksamhet på platsen 

 Egen verksamhet i staben 

 Genomfört 

 Pågående 

 Planerat (förslag) 

 Resurser 

 Bedömning 

 Närmaste avsikter 

 Förslag (kort & lång sikt) 

 Åtgärder 

 Direktiv för fortsatt verksamhet 

 Frågor 

 Nästa stabsorientering 

Samverkansbehov  

Enhet  Vad  När  Vem Hur 

         

         

         

Informationsbehov (underrättelser/inhämtning) 

Behov  Vem  När  Hur 

       

       

       

Uppdrag/order 

 Uppgift 

 Syfte 

 Tid 

 Resurs 

 Ansvarfördelning  

Föredragning

 Bakgrund 

 Syftet 

 Ämnet/ärende 

 Slutsatser 

 Förslag/åtgärder 

(kort och lång sikt) 

Möte – Genomgång – Föreläsning 

 Omfattning 

 Mål (VAD) 

 Syfte (VARFÖR) 

 Krav/förväntningar 

 Inledningsvis… 

 Därefter… 

 Slutligen… 
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Bilaga 2  

Exempel	på	beslut	om	extraordinär	händelse	

BESLUT 
 

Med anledning av det inträffade läget ……………………………….. och med stöd av Lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap beslutar ordförande i krisledningsnämnden att situationen bedöms 
som extraordinär händelse.  

 

Krisledningen har behörighet att handla enligt fastställt reglemente.  

 

Detta beslut skall gälla fr o m 20    -    -      klockan …………… 

 

 

………………………………….  …..................……………….. 

Ordförande krisledningsnämnden 

 

 

 

Sändlista 

Kommunens förvaltningar 

Nerikes Brandkår (Brandchef) 

Polisen 

Landstinget 

Länsstyrelsen 

 

För kännedom 

SOS Alarm AB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 



Exempel	om	frånträdande	

BESLUT	
 

Krisledningsnämnden frånträder sig ansvaret för ……………………………. ………………………..……. 

som övertogs enligt beslut 200   ‐     ‐      

 

Detta beslut skall gälla fr o m 20   ‐    ‐     klockan …………… 

 

 

………………………………….   …..................……………….. 

Ordförande krisledningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

Sändlista 

Kommunens förvaltningar 

Nerikes Brandkår (Brandchef)  

Polisen 

Landstinget 

Länsstyrelsen 

 

För kännedom 

SOS Alarm AB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 



 

 

 

 

 

 

 

Kriskommunikations-

plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

»Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner 
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Fastställt av: Kommunstyrelsen 

Datum: 2014-12-08 § 260 

För revidering ansvarar: Säkerhetskoordinator för kris och beredskap 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Säkerhetskoordinator för kris och 

beredskap 

Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar 

Dokumentet gäller till och med: Revideras vid behov, exempelvis efter kris eller krisövning  
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Kriskommunikationsplanens syfte  
Kriskommunikationsplanen riktar sig i första hand till centrala krisledningsgruppen och 

kompletterar kommunens Krishanteringsplan.  Kriskommunikationsplanens huvudsyfte är att 

  

i normalläge  

 beskriva kommunikationens roll i kris och hur kommunikationsarbetet då ska bedrivas  

 bidra till att höja medvetenheten om kriser, kriskommunikation och krishantering hos 

alla medarbetare  

 

vid allvarlig händelse  

 ge organisationen goda förutsättningar att agera snabbt, genomtänkt och effektivt  

 vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet  

 

efteråt  

 ge stöd till en gradvis nedtrappning, så att kommunen fortfarande är handlingskraftig 

om krisen skulle blossa upp igen eller övergå i ett nytt skede  

 ge stöd till utvärdering av kriskommunikationsarbetet, bland annat dokumentation av 

förlopp, insatser och erfarenheter 

 

Vid extraordinära händelser har kommunens krisledningsgrupp det övergripande ansvaret för 

kommunens information. Har krisledningsnämnden trätt i kraft ska nämnden kontinuerligt 

hållas informerad. Eventuella beslut som nämnden tar ska sammanställas och lämnas till 

kommunfullmäktige. 

Kriskommunikationsplanen  
Enligt lagen om skydd om olyckor (2003:78) är kommunen skyldig att planera för hur 

allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. Lagen om extraordinära 

händelser (2006:544) reglerar kommunens ansvar för att hantera en extremt besvärlig 

situation som inträffar.  

När ska kriskommunikationsplanen användas?  

Kriskommunikationsplanen eller delar av den kan användas i alla slags situationer då delar av 

verksamheten eller hela verksamheten på något sätt är utsatt för hårt tryck eller av andra skäl 

behöver förstärkt och intensifierad kommunikation.  

Mål för kriskommunikation  
Kommunens krishantering har som mål att de som bor och vistas i kommunen under en kris 

upplever största möjliga trygghet och säkerhet. Kriskommunikationens syfte är att bidra till 

detta genom att sprida snabb, tillförlitlig och tydlig information för att:  

 

 krisens effekter avhjälps, begränsas eller lindras  

 förtroendet för kommunens förmåga att hantera krisen bevaras eller återställs  

 ryktesspridning motverkas  

 alla medborgare och andra aktörer får så goda förutsättningar som möjligt att fatta 

egna beslut  

 kommunens funktioner så snart som möjligt återgår till det normala 
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Strategi och ledord för kriskommunikation  

Kriskommunikationen ska 

 målgruppsanpassas  

 upprepas, varieras och följas upp  

 samordnas med andra aktörer och samarbetspartner  

 

De ledord för kommunikation som gäller i kommunen gäller också för kriskommunikation:  

 

Snabb: Information ska ges så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite det finns 

att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är svår att ändra på senare. 

Därför gäller det att så snabbt som möjligt ge en korrekt bild av händelsen och på så sätt bidra 

till en systematisk och effektiv krishantering.  

 

Aktiv: De vanligaste frågorna ska besvaras i lämpliga kanaler, mediebilden av krisen ska 

analyseras och faktafel bemötas. Ambitionen ska vara att ligga steget före och försöka förutse 

informationsbehoven.  

 

Tillgänglig: Information ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Webben uppdateras, 

telefonsamtal besvaras och företrädare för kommunen är beredda att svara på frågor och i 

vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information.  

 

Öppen: Olika aspekter ska beaktas, frågor besvaras och beslut och överväganden förklaras 

och motiveras.  

 

Saklig: Informationen ska bygga på fakta. Inga spekulationer eller obekräftade uppgifter får 

förekomma. Det innebär att vi lämnar så uttömmande svar som möjligt, utan att tro, anta eller 

förutspå något.  

 

Empatisk: Det mänskliga perspektivet, medkänsla och respekt ska genomsyra 

kriskommunikationen.  

Målgrupper  

Medarbetare  

Kommunens medarbetare ska kontinuerligt få information om läget, hur de kan bidra i arbetet 

och hur de vid eventuella frågor kan informera om det arbete som kommunen genomför. 

Fungerande intern information är direkt avgörande för hur effektiv övrig kriskommunikation 

kommer att bli. Bristfällig eller motstridig intern information kan leda till en försvagad 

krishantering och, i värsta fall, förtroendekriser.  

När medarbetare själva direkt drabbas finns särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

(AFS).  

 

Allmänheten  

Allmänheten behöver känna till vad som har hänt, samt eventuella varningar och 

rekommendationer, för att kunna förebygga ytterligare skada och känna förtroende för 

kommunens krishantering liksom trygghet för egen del.  
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Media  

Liksom medarbetarna är media både målgrupp och kanal. Därför är det viktigt att kommunen 

snabbt och på ett trovärdigt sätt lyckas ge sin bild av krisen och löpande förse media med en 

uppdaterad bild av läget.  

Organisation, ansvar och roller  

Ansvar och ledning  

Kommuns krisledningsorganisation anpassas till olika händelser, allt från att en enskild 

förvaltning/verksamhet hanterar frågan själv till att krisledningsnämnden träder in. 

Information ges av ansvarig för den berörda verksamheten, så långt det är möjligt.  

 

Kommunchefen ansvarar för kriskommunikationsplanen och för genomförandet av de 

informationsinsatser som bedöms nödvändiga, samt för att det finns en bemannad 

kriskommunikationsgrupp. Till hjälp finns kommunikationsansvarig eller dennes ersättare 

som leder arbete med informationsenheten.  

Talespersoner  

Kommunchef, förvaltningschefer/verksamhetschefer samt medarbetare med expertkunskaper 

inom aktuellt område ska kunna agera talesperson. Dessa utvalda personer ska alla ha fått 

utbildning i att möta media.  

 

Utsedda talespersoner representerar kommunen. Detta innebär inte någon inskränkning av den 

grundlagsfästa meddelar- och yttrandefriheten som ger medarbetare möjlighet att uttala sin 

personliga åsikt i samtal med media.  

Kriskommunikation: kompetenskrav och bemanning  

Dimensioneringen av de personella resurserna för kriskommunikation ska vara flexibel och 

styras av aktuellt behov.  Kommunikationsansvarig har ansvaret för bemanning och 

rekrytering till nödvändiga funktioner som formar en kriskommunikationsgrupp. Gruppen 

bemannas i samråd med respektive förvaltningschef/verksamhetschef som förutsätts bidra 

med personella resurser. Kriskommunikationsgruppen eller delar av den kallas in av 

kommunikationsansvarig. Vid kris och extraordinära händelser ska följande uppgifter kunna 

utföras  

 Mediakontakter  

 Webbpublicering  

 Interninformation  

 Omvärldsbevakning 

 Informationsproduktion  

 Teknikstöd  

 Upplysningar  

 Dokumentation  

 Flerspråkig service  

 Samverkan med länets kriskommunikationsnätverk 

 Rakelkommunikation 
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Kriskommunikationsgruppen ska ha uthållighet för händelser som kräver resurser under en 

längre tid. Gruppen bör kunna arbeta enligt rullande schema i upp till en veckas tid. 

Regional krisinformation och informationssamordning 
Länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen, landsting, polisen och andra 

myndigheter tagit fram en regional krisinformationsstrategi för samordnad information till 

allmänheten. Samordnade informationsrutiner har fastställts av aktörerna i länet för att ge 

allmänheten samordnad information. Aktörerna ska samverka och kontinuerligt utbyta 

information på ett strukturerat sätt. Samarbetet med dessa aktörer sker i T-SAM och dess 

kriskommunikationsnätverk. Övergripande beslut om informationssamordning och 

informationsstrategier ska fattas vid mötena. 

Kommunikationskanaler  
I kriskommunikationsarbetet används främst följande kanaler:  

 

Intranätet innehåller alltid en aktuell lägesrapport. Intranätet ska vara den interna ”urkällan” 

för de kommunanställda. Medarbetarmöten är ett viktigt komplement.  

 

Reception och växel ska hänvisa till och hämta sin information från intranät och hemsida, i 

de fall de inte hänvisar till en eller flera personer. Men de ska också hållas uppdaterade vid 

varje viktig förändring.  

 

Webbplats – kommunens webbplats är den viktigaste utåtriktade kanalen. Hemsidan och 

intranätet uppdateras först så att man alltid kan hänvisa dit. Aktuell lägesrapport såväl som 

fördjupad information samlas där. När det är relevant samarbetar vi med våra bolag och 

använder deras kommunikationskanaler. En särskild kriswebb kan aktiveras efter beslut av 

kommunikationsansvarig. Kunskaper om hur detta går till ska finnas i informationsenheten.  

 

Media – media är vidareinformatör. Förutom via webben informerar vi dem vid pressträffar, 

presskonferenser och i telefonsamtal, pressmeddelanden och intervjuer.  

P4/SR lokalradion har en särställning bland medierna.  

 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten – kan sändas i Sveriges Radio då en allvarlig 

situation eller en extraordinär händelse inträffat, respektive avhjälpts. För att snabbt kunna 

varna många människor har räddningsledaren och kommunen möjlighet att aktivera varnings- 

och informationssystemet VMA. 

  

Det finns två nivåer för meddelande 

1. Informationsmeddelande 

2. Varningsmeddelande 

 

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, på begäran av behörig 

räddningsledare och kommun för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom 

eller i miljön. Informationsmeddelande sänds vid behov över Sveriges Radio, Sveriges 

Televisions samtliga kanaler samt TV4 och över de kommersiella radiokanalerna. 

 

Varningsmeddelande sänds omedelbart på begäran av behörig*) person i situation då 

omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller i miljön. 
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Varningsmeddelande sänds i akuta situationer över Sveriges Radios rikskanaler och berörd 

lokalradiokanal när den ligger i sändning. 

 

 *)  

Behörighet att begära varningsmeddelande har 

 

• Räddningschef/räddningsledare för kommunal och statlig verksamhet 

• Polisen  

• Smittskyddsläkare 

• SOS Alarm 

• Anläggningar med farlig verksamhet 

 

WIS – Skyddat webbaserat informationssystem – syftet med WIS är att ge aktörer i 

krishanteringssystemet möjlighet att dela information med varandra så att de kan samordna 

sina verksamheter samt ge snabb, korrekt och samordnad information till både allmänhet och 

media. Aktörerna kan tillsammans skapa en lägesbild, före, under och efter en kris. En 

händelse ska läggas upp i WIS när något inträffar som avviker från det normal t.ex. 

vårflodsrapportering, vädervarningar, skogsbränder och större trafikolyckor. 

Expediering och revidering  
Kriskommunikationsplan ska finnas på intranätet samt i krispärmarna. Revidering av 

kriskommunikationsplanen ska göras vid behov, till exempel efter kriser och genomförda 

krisövningar.  

 

 



Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Plusgiro 12 31 60-4 212000-2015 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se Bankgiro 821-3134  

    STYRDOKUMENT KRIS & BEREDSKAP 

          

      Dnr 2017/239-1 

 
  
 

    Antagen KS § 24, 2016-02-16 

Reviderad KS § 105, 2017-06-13  

    

  

STYRDOKUMENT KRIS OCH BEREDSKAP FÖR 

MANDATPERIODEN 2015-2018

 
Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter årligen kommu-

nerna, enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-

dinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), med ett fastställt be-

lopp. För Lindesbergs kommun innebär det ca 630 tkr. Åtagandet innebär att 

kommunen ska uppfylla en god beredskap inför extra ordinära händelser i freds-

tid och vid höjd beredskap. 

 

Lindesbergs kommun har sedan mars 2011 ett samverkansavtal med Nerikes 

brandkår om krisberedskap och säkerhetsarbete, vilket innebär att Lindesbergs 

kommun köper 50 procents tjänst för detta arbete (säkerhetskoordinator). 

 

Den ekonomiska ersättningen från MSB kommer finansiera lönen för 

säkerhetskoordinator samt arbetet som framgår av kommunens verksamhetsplan 

för mandatperioden, utbildnings- och övningsplan för mandatperioden samt de 

årliga aktivitetsplanerna.  

 

 

Målet med styrdokumentet enligt överenskommelsen 
Styrdokumentet ska innehålla: 

 En beskrivning av arbete och åtgärder som kommunen ska göra under 

mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt hur 

man ökar förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. 

 

 En beskrivning av hur kommunen ska fullgöra åtaganden som beskrivs i 

överenskommelsen, hur ersättningen ska användas. Samverkansersättningen 

ska särskilt redovisas. 

 

 En övnings- och utbildningsplan för perioden. 

 

 En plan för hur kommunen ska hantera en extraordinär händelse, hur 

kommunens krisledning ska kunna hantera en extraordinär händelse, vilka 

lokaler med teknisk utrustning som kan användas för krisledning. 

 

 

Syfte 
Syftet med dokumentet är att ge en samlad bild över krisberedskapsarbetet i 

Lindesbergs kommun under mandatperioden 2015-2018. 
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Kommunernas åtaganden och ekonomisk redovisning  
Kommunernas uppgifter framgår av LEH kapitel 2 och 3 och delas in i 

följande verksamheter: 

 

 Risk- och sårbarhetsanalyser 

 

 Planering 

 

 Geografiskt områdesansvar 

 

 Utbildning och övning 

 

 Rapportering 

 

 Höjd beredskap 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Syftet med att göra en risk- och sårbarhetsanalys är att kunna förutse vilka risker 

inom samhällsviktig verksamhet som kan inträffa och att analysera dessa. Vad 

kan inträffa i Lindesbergs kommun, och vad är sannolikheten att det inträffar. Om 

det inträffar – vad blir konsekvensen för samhället. Resultatet av arbetet ska 

värderas, sammanställas och beslutas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

 

Mandatperiodens risk- och sårbarhetsanalys har utgått från kommunens 

samhällsviktiga verksamheter, vilka kritiska beroenden som finns för att kunna 

bedriva verksamheten på en lägsta acceptabel nivå, en översiktlig analys av vilka 

händelser som kan slå ut verksamhetens beroenden samt vilka sårbarheter och 

brister som finns i den samhällsviktiga verksamheten. I slutet av analysen har 

kommunen identifierat behov av åtgärder som behöver göras under 

mandatperioden för att stärka kommunens krisberedskap. 

 
Planering  
En plan för hantering av extraordinära händelser ska finnas. Lindesbergs 

kommun har en krishanteringsplan som är antagen av kommunfullmäktige. I 

kommunens förvaltningar bedrivs redan planering för att reducera sårbarheter 

som kan orsaka allvarliga samhällsstörningar.  

 
Geografiskt områdesansvar 
Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i 

kommunen samverkar för att skapa ett säkert ställe, minska riskerna och öka 

förmågan att hantera de samma.  

 

Lindesbergs kommun samverkar med Kommunerna i Norra Örebro Län, KNÖL, 

Hällefors, Ljusnarsberg och Nora. Kommunerna inom KNÖL har ett gemensamt 

tekniskt kommunalförbund, Bergslagens kommunalteknik och gemensam 

myndighetsnämnd och förvaltningsorganisation, Bergslagens Miljö- och 

Byggnadsnämnd.                                                                        

Lindesbergs kommun ingår i kommunförbundet Nerikes brandkår där kommunen 

samverkar med Örebro, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå, Askersund och Nora 



 3 

om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Nerikes brandkår utgör 

en viktig resurs i hanteringen av extraordinära händelser. Genom avtal, lagar och 

förordningar ska Nerikes brandkår bistå medlemskommunerna med stabs och 

ledningsverksamhet vid större händelser, säkerställande av kommunikation 

mellan SOS Alarm och kommunernas krisledningsorganisationer. Kommunen är 

from juli -2013 anslutet till Rakel. Rakel är ett tekniskt ledningsstöd med 

nationell utbredning som hela krisberedskapssystemet har tillgång till. 

Inom länsstyrelsen i Örebro län finns även kompetens i form av deras avdelning 

för beredskaps och säkerhetsfrågor. I länet har Länsstyrelsen organiserat 

samverkan under namnet T-sam - Krissamverkan i Örebro län. T-sam syftar till 

att aktörerna i Örebro län samverkar gränsöverskridande med öppenhet och 

ömsesidigt utbyte mellan organisationerna. Samverkan mellan länets kommuner, 

Region Örebro län, Länsstyrelsen, kommunala räddningstjänster och Polisen. 

Kopplat till denna finns även kontakter i form av de övriga 

beredskaps/säkerhetssamordnarna i länet.  

Bergslagens Civilförsvarsförening har bildat en Frivillig Resurs Grupp (FRG)  

som kommunen kan utnyttja. 

 

Samverkansersättning 
Vid en långvarig samhällsstörning kan det i mindre kommuner vara svårt att ha 

tillräckligt med personal som orkar och kan leda en krisorganisation en längre tid, 

kanske en vecka. Därför har de fyra kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg 

samt Hällefors (KNÖL) samverkat de senaste åren när det gäller utbildning så att 

det finns en gemensam grund att stå på i händelse av att en kommun behöver ta 

hjälp av en annan kommun vid olika samhällsstörningar (främst genom 

Samhällsbyggnad Bergslagen och POSOM).  Vidare har man haft stabs- och 

ledningsmetodik i Lindesberg och Nora kommuner. Stabschefs-utbilning har man 

också haft gemensamt med andra kommuner i länet. 

Det kan vara svårare att ordna en gemensam övning eftersom vissa delar kan efter 

önskemål vara kommunspecifika samt att det är ganska nytt att arbeta/utbilda 

tillsammans. Dessutom ser organisationerna olika ut men kan så småningom 

komma att likna varandra efter samarbete och utbildningar. Redan idag kan man 

skönja likheter mellan kommunerna. Lindesberg tillsammans med Nora kommun 

har tecknat avtal med c:a 70 personer som tillsammans bildar en Frivillig 

Resursgrupp (FRG Bergslagen). Krishanteringsråd finns, där olika 

samverkansaktörer ingår. Kommunen ingår i olika samverkansnätverk där 

länsstyrelsen är sammankallande. 

 

Utbildning/övning 

Den kommunala organisationen bör utbildas och övas kontinuerligt. 

Organisationen ska förberedas för saker som kan förutses men även för oväntade 

händelser. Enligt lagen ska det finnas en plan för hur, när och vad som 

kommunen behöver öva och vilka som behöver utbildningen. 

 
       Rapportering 

Vid en samhällsstörning ska kommunens krisledningsgrupp kunna sammanställa 

och förmedla en lägesbild till ansvariga myndigheter. Kommunen ska också 

kunna ta emot och dela information med berörda aktörer med stöd av den teknik 

som tillämpas nationellt för ledning och samverkan i kris. I kommunen finns fyra 

Rakelenheter och fyra personer har fått utbildning. Det är kommunens ambition 

att fler ska lära sig Rakel och även kunna fortsätta kommunicera via Rakel vid 

samverkanssamtal. Informatörerna i kommunen använder Webbaserat 
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Informations System (WIS) och kan även rapportera genom det. Rapportering 

om lägesbild, vad som hänt etc. kan också förmedlas via telefon och e-post. I 

samband med nuvarande flyktingkris har fler inom kommunen tillgång samt 

introducerats i WIS. (WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem 

framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska 

krishanteringssystemet före, under och efter en kris). Kommunen planerar också 

att ansluta sig till Lync. (Lync som är ett samarbetsverktyg från Microsoft som 

innebär att man på många olika sätt kan kommunicera, dela dokument mm. med 

andra Lync-användare.) 

 

 

Höjd beredskap 

Kommunen har ett varningssystem för varning till allmänheten. Det är Nerikes 

Brandkår som sköter underhåll och tester av systemen. Omvärldsbevakning som 

signalerar om kommunens krishanteringsorganisation behöver utbildas i höjd 

beredskap ska ske kontinuerligt. 

 

  

Ekonomisk redovisning 

Kommunernas arbete med förberedelser för och hantering av extraordinära händelser är en 

integrerad del av det verksamhetsansvar som åligger respektive ansvarig chef och berörd 

politisk instans. Med det som grund avsätts både personella och ekonomiska resurser i 

verksamheten för planering, utbildning, övning och anskaffning av utrustning och materiel 

utifrån de behov som respektive förvaltning/verksamhet har.  

Som komplement till kommunens planering används även det statsbidrag som årligen utbetalas 

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att delfinansiera verksamheten. 

Statsbidragets konstruktion har beslutats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 

Sveriges kommuner och landsting och gäller för perioden 2014-2018. Statsbidraget består av 

följande delar (i prisläge januari 2014): 

 

Utbetalning av 2:4 anslaget 2015 

a) Grundbelopp - för att hålla en funktion med erforderlig 

kompetens för samordning av kommunens uppgifter i 

krishanteringssystemet 

 

280 000 

b) Verksamhetsersättning - för genomförande av   

planering, risk- och sårbarhetsanalyser, övning m.m. 

utbetalas 12,75 kr/invånare under förutsättning att 

kommunen fullgjort sina uppgifter 

 

294 004 

c) Ersättning för utomhusvarning - 1 100 per larmsändare    8 800 

 

d) Samverkansersättning - stimulering av kommunerna att 

samverka med aktörer utanför det geografiska området. 

Bidraget utgår med 2,10 kr/invånare under förutsättning 

att kommunen fullgjort sina uppgifter  

 

 48 400 

  Summa ersättning 

 

 

         632 004  
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Under 2015-2018 planeras följande aktiviteter: 

 

1. Risk och Sårbarhetsanalys 

Anta en ny RSA som sedan ständigt ska var föremål för revidering och 

uppföljning.  Genomfört/Revidering 2017 

Ansvar: Kommunens förvaltningar, kommunala bolag och säkerhetskoordinator  

2. Utbildning/övning för krisledning 

Genomföra utbildning/övning för kommunens krisledningsgrupp och krisled-

ningsnämnd samt inkluderande POSOM och FRG (Frivillig resursgrupp). 

Ansvar: SK  Pågående 

3. Utbildning/stab och ledningsmetodik 

Repetitionsutbildning i stabs- och ledningsmetodik för tjänstemannanivå. 

Målgrupp är Krisledningsgruppen (ordinarie medlemmar och ersättare) i 

Lindesbergs kommun.  

Ansvar: SK  Pågående 

4. Gemensamma utbildningar för länets kommuner 

Länets beredskapssamordnare planerar att anordna gemensamma utbildningar för 

länets kommuner i stab/ledningsmetodik, stabchefsutbildning, 

kriskommunikation m.m. Fördelar med detta är att man delar på kostnader, får 

inblick i andra kommuners organisationer, dela erfarenheter m.m. 

Ansvar: SK/KC         Pågående 

5. Utbildning i medieträning 

Genomföra kompletterande utbildning i mediekommunikation för chefer och 

arbetsledare inom kommunen. Endagsutbildningar i mån av tid. 

Ansvar: Kommunchef (KC)  Pågående 

 

6. Utbildning och övning ”Hot och Våld” 

Barn och utbildningsförvaltningen genomförde 2016 dels en utbildning samt en 

övning i hot och våld. Socialförvaltningen planerar att genomföra en liknande 

utbildning för sin personal som är anpassad för deras verksamheter.  

Ansvar: BUF/Soc./Övriga förvaltningar med behov/SK  Pågående 

7. POSOM 

Regelbundna möten och övningar under mandatperioden. Sammankallande 

ansvarar tillsammans med gruppen för planeringen och samarbete med utsedd 

säkerhetskoordinator inom Nerikes brandkår. 

Ansvar: Sammankallande POSOM Pågående 

 

       8. Styrel 

Planeringsomgång nummer 2 genomförs under 2015, Styrel är till för planering 

och prioritering av samhällsviktiga verksamheter vid en effektbrist på el. 

Ansvar: SK   Genomfört 

 

9. Rakel/WIS/Lync 

Återkommande interna övningar och samverkansövningar som länsstyrelsen 

anordnar.   Pågående 
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 Ansvar: SK tillsammans med delar av krisledningsgrupp  

 

10. FRG-övningar/utbildningar 

Övningar med FRG tillsammans med olika kommunala verksamheter för att se 

hur FRG kan stötta vid en kris.  

Ansvar: SK/FRG  Pågående 

11. Säkerhetskyddschef 

Under mandatperioden utreda behovet av att inrätta funktion som 

säkerhetsskyddschef. 

Ansvar: KC  Åtgärdat 2017 

12. Övnings- och utbildningsplan 

Revidering av övnings- och utbildningsplan. 

Ansvar: SK  Pågår 

13. Pandemiplan 

Revidering av pandemiplan. Görs i samarbete med medicinskt ansvarig sjukskö-

terska, socialförvaltningen i Lindesbergs kommun.  

Ansvar: SK  Vid behov 

 

14. Krispärm 

Se över krispärmen och uppdatera med t.ex. telefonlistor och resurser. 

Ansvar: SK + förvaltningschefer Pågår ständigt 

 

15. Krishanteringsråd 

Kommunen har enligt lagen LEH (2006:544) ett s.k. geografiskt områdesansvar. 

Ett krishanteringsråd är ett forum för representanter från olika aktörer inom 

kommunens geografiska område. Krishanteringsrådet är representerat av 

Kommunens förvaltningschefer, Kommunala bolag, Polisen, Region Örebro län, 

Nerikes Brandkår samt Säkerhetskoordinator. 

Ansvar: SK+ kommunchef Två möten per år  
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Utbildnings- och övningsplan 2015-2018 

 
      2015       2016        2017      2018 

Krisledning 

 

    

Krisledningsnämnd  Information i 

stab/ledningsmetodik 

 

Information i 

stab/lednings-

metodik, 

involverade i 

någon 

start/larmövning 

 

Information i 

stab/lednings-

metodik, 

involverade i någon 

start/larmövning 

 

Krisledningsgrupp/ 

kommunledning 

Start/larmövning, 

utbildning i 

stab/ledningsmetodik, 

stabch.utbildning, utb. 

i WIS/Rakel 

 

2 övningar Återkommande 

start och 

larmövningar 

Återkommande start 

och larmövningar  

Adjungerande 

krisledningsgrupp 

Utbildning 

kriskommunikation 

och övning 

 

Övning Återkommande 

start och 

larmövningar 

Återkommande start 

och larmövningar   

Nyckelpersoner Utbildning Övning Utbildning Övning 

 

Kommunikation

-senhet 

 

Utbildning/övning 

WIS, Rakel, 

kriskommunikation 

 

Övning Linus, Rakel, 

WIS, Utbildning 

stab/ledningsmetodik 

Återkommande 

start och 

larmövningar 

Återkommande start 

och larmövningar 

POSOM-ledning Utbildning/övning Utbildning/övning, 

Utbildning 

stab/ledningsmetodik 

Utbildning/övning 

 

Utbildning/övning 

POSOM-stödgrupp Utbildning/övning Utbildning/övning Utbildning/övning Utbildning/övning 

 

Förvalt./aktörer 

 

    

Barn/utbildning Utbildning/övning Hot och våld, 

utbildning och övning 

Utbildning/övning Utbildning/övning 

Kultur/fritid 

 

  Hot och våld, 

utbildning och 

övning, om behov 

finns 

 

Social Utbildning/övning Utbildning/övning Hot och våld, 

utbildning och 

övning 

Utbildning/övning 

Kommunala bolag Övning Hot och våld, 

utbildning, utbildning 

i stab och 

ledningsmetodik 

Start/larmövning 

 

Start/larmövning 

 

Kommunalförbund Övning Utbildning i stab och 

ledningsmetodik 

Start/larmövning Start/larmövning 

 

 

Frivillig resurs-

grupp (FRG) 

Utbildning/övning Utbildning/övning 

Utbildning i stab och 

Utbildning/övning, 

involverade i 

Utbildning/övning, 

involverade i någon 
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ledningsmetodik någon 

start/larmövning 

start/larmövning 

 

 
 

Exempel på utbildning 
 

Stab/ledningsmetodik 

(grundutbildning/repetition) 

Rakel 

(grundutbildning/repetition) 

WIS  

(grundutbildning/repetition) 

 

POSOM-ledningsgrupp Medieträning för politiker 

och tjänstemän 

 

Stabchefsutbildning 

(grundutbildning/repetition) 

Kriskommunikationsutbildning FRG genom CFF 

 

Lync, om kommunen beslutar 

att ansluta sig till Lync 

 

Utbildning, Hot och våld 

 

  

 

Exempel på övning 
 

Start och larmövning för 

krisledningen 

Rakel  WIS  

 

Övning, Hot och våld Lync, om kommunen 

beslutar att ansluta sig till 

Lync 

 

FRG genom CFF samt ihop 

med kommunen 

Kriskommunikationsövningar Förvaltningsvisa övningar, 

scenario efter önskemål 

 

 

 

 

Beräknad budget för mandatperioden 2015-2018, tkr 

Nerikes brandkår, säkerhetskoordinator 1 120 

RSA  300 

Styrel 60 

RAKEL (övning/utbildning) 50 

Utbildning Krisledning 240 

Utbildning Kommunal samverkan 120 

Utbildning Medieträning 120 

Utbildning och övning ”Hot och Våld” 400 

Grundläggande krisledningsutbildning FRG 40 

POSOM 320 

FRG 80 

Samverkansersättning 50 

Krishanteringsråd 50 

Oförutsett 150 

SUMMA 3 100 

 

KC = Kommunchef 

SK = Säkerhetskoordinator 

FRG = Frivillig Resurs Grupp 

CFF = Civilförsvarsförbundet 
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Utskottet för stöd- och strategi 
 

Utredning om arkivlokaler 

 
Förslag till beslut  

 
Utskottet för stöd- och strategi uppdrar till kanslichefen att utreda möjliga 
lösningar för arkivlokal. Återrapportering ska ske under hösten 2019.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje myndighet är enligt lag tvungna att ha ett arkiv. Arkiv finns bl.a. till för 
vårt kulturarv, rätten att ta del av allmänna handlingar, information för 
rättskipningen och förvaltningen samt för att täcka upp forskningens behov. 
Arkiv delas ofta upp i när- och slutarkiv. I närarkiv förvaras handlingar som 
används ofta av verksamheterna, vissa av handlingarna gallras innan de 
lämnas vidare för slutarkivering. I slutarkiv förvaras de handlingar som ska 
sparas för all framtid och som inte används ofta av verksamheterna. 
 
Enligt kommunens Föreskrifter om vård av allmänna handlingar ansvarar 
förvaltningschef för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och 
kommunens föreskrifter uppfylls. I dennes uppgifter ingår även att bevaka att 
kommunens arkivhandlingar förvaras betryggande i respektive förvaltnings 
närarkiv. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta styrdokument och 
riktlinjer kring hur vården av arkivhandlingar ska ske. De ansvarar även för 
tillsyn och över vården av arkivhandlingar i slutarkivet.  
 
Arkivlagen styr hur vi måste förvara de handlingar som finns i kommunens 
arkiv: 
 
”Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst […] 
avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara 
arkivhandlingar” Arkivlagen 6§ 

 

Riksarkivet ansvarar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i 
landet. De ska kontrollera den offentliga/statliga arkivverksamheten och ha 
nationell överblick över arkivfrågorna. Riksarkivets rekommendationer för 
arkivlokaler är hårdare än arkivlagens bestämmelser. De rekommenderar 
bland annat att arkivlokaler ska vara egen brandcell, ventilationen ska 
avskiljas från lokalen, klimatet ska hållas på en specifik temperatur, inga 
rörinstallationer ska finnas inuti lokalen samt att skalskydd ska finnas.  

ÄRENDE 3



   
 

 2 (2)  

 
Även dataskyddsförordningen spelar in i hanteringen av kommunens 
arkivhandlingar. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar 
bl.a. för att personuppgifter inte hamnar i fel händer.  

I Lindesbergs kommun finns slutarkivet i kommunhuset. Plan- och 
bygghandlingar finns i ett slutarkiv hos Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen i Lindesberg. Det finns även ett kulturhistoriskt arkiv med säte hos 
tillväxtförvaltningen.  
 
Eftersom kommunens slutarkiv är fullt finns idag fyra andra depåer ute i 
kommunen där slutarkiverade handlingar förvaras. Dessa lokaler hyrs av det 
kommunala fastighetsbolaget och privata hyresvärdar. 
 
Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens bestämmelser 
gällande arkivvård och kommunen betalar förhållandevis hög hyra för dessa 
lokaler. Rapporter har kommit under de senaste månaderna gällande 
vattenläckor i dessa lokaler samt risk för personuppgiftsincidenter eftersom 
flera personer har tillgång till lokalernas nycklar.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

 
I Lindesbergs kommun har arkivfrågan varit i ropet under ett antal år. År 
2014 tecknade kommunen avtal med Ljusnarsberg och Hällefors kommun för 
att skapa en gemensam arkivorganisation. Arkivorganisationen bestod då av 
tre tjänstepersoner med säte i Lindesberg. Målet var att skapa en gemensam 
arkivlokal i Stripa gruva, norr om Lindesberg. Det framkom efter något år att 
den ombyggnation som krävdes för att kunna använda Stripa gruva till 
arkivlokal skulle bli mer omfattande än vad som framkommit i början av 
projektet. Samtidigt upplevde de tre personer som arbetade i 
arkivorganisationen att mycket av deras arbetstid gick åt till att transportera 
sig mellan de tre kommunerna. Detta mynnade ut i att avtalet mellan 
kommunernas avslutades i slutet på 2018. 
 
Ett nytt tag kring arkivfrågan måste tas för att undvika skada på 
arkivhandlingar eller personuppgiftsincidenter.  
 
Konsekvenser 

 
En utredning av arkivlokal innebär ingen kostnad. Eventuell byggnation eller 
flytt kommer däremot innebära kostnader, detta kommer presenteras 
utförligt i utredningen. 
 
Henrik Arenvang  Anna Nilsson 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
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Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till 

upphandlingsavdelningen 

 
Förslag till beslut  

 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta: 

 
 Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens yttrande. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion där 
miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens 
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att 
kommunkoncernen utreder en gemensam upphandlingsavdelning. 
 
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till kostnadseffektivare 
upphandlingar, positiva effekter på det lokala näringslivet och minskade 
konsultkostnader. 
 
Kommunledningskontoret anser att föreslaget är bra, men att förslaget 
behöver utredas ytterligare. Lämpligt att så sker i det uppdrag som nyligen 
getts kommundirektören i samband med att kommunstyrelsen behandlade 
driftbudgetramarna för 2020 och VP 2021-2022 den 27 maj 2019. 
 
Styrelsen beslöt då att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 
förvaltningsorganisation med förslag till förändringar i organisationsstruktur 
för att uppnå en kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga 
service för Lindesbergs kommuns medborgare. Kommundirektören ska 
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med förslag till genomförandeplan.  
 
Nyligen har ett projekt för införande av e-handel i kommunen startats och 
inköpsprocessen i organisationen kommer därmed att på sikt att 
effektiviseras. 
 
Avslutningsvis vill vi notera att samarbete när det gäller upphandlings-
frågorna redan idag sker med fler aktörer än de kommunala bolagen. Vissa 
upphandlingar sker tillsammans med kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) 
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men även med andra kommuner i länet. Ett nytt samverkansavtal för 
inköpssamverkan i Örebro län tecknades av kommunchefer/direktörer i 
december 2018.  
 
 

 
 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 
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