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2020-09-01  KS 2020/27 

Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

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

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

Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 

Budget 2021 och VP 2022–2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

Utskottet för stöd och strategi, USS tackar för informationen som ges av 
tjänstepersonerna. 

Ärendebeskrivning 

På grund av Corona-pandemin har budgetprocessen påverkats i tid och rum 
för kommunstyrelsen i Lindesberg.  

Endast ett budgetseminarium har ägt rum under 2020.  
Den 30 april med kommunstyrelsen, övriga budseminarium har inte 
genomförts pga Corona-pandemin.  

Därför föreslog kommunstyrelsen att ett budgetseminarium kommer ske 
torsdag 10 september 2020. 

Eftersom omvärlden och osäkerhet är stor inleds arbetet med att utskottet för 
stöd och strategi får uppdaterad information från tjänstepersonerna och ges 
möjlighet att kunna vara så förberedde som möjligt inför budgetseminarium 
med kommunstyrelsen 10 september. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

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

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

Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
 

Budget 2021 för kommunledningskontoret 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 om minskade ramar enligt tabellen nedan inom 
kommunledningskontorets verksamhetsområden. 

Ärendebeskrivning 

För kommunledningskontoret har fördelning av minskade ramar skett i dialog 
mellan kommundirektör och stabschefer. Uppdraget för 
kommunledningskontoret är att över planperioden 2020-2023 anpassa 
budget efter kommunfullmäktige beslut juni 2019. 

 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Stabs – och enhetschefer kommunledningskontoret 

Bilagor: 

Presentation Budget 2021 för kommunledningskontoret 



KS 2020/135-6
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

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

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

Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
 

Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 

coronapandemin 2020 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för information om utvärdering av 
kommunens krisledningsarbete under coronapandemin 2020. 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen uppdra till 
kommundirektören att revidera dokument ”KS 2019/311 Strategisk 
handlingsplan för krishantering” och att föra in i dokument att 
handlingsplanen ska årligen revideras och antas av kommunstyrelsen senast 
december varje år. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation sedan den 27 
februari med anledning av Coronakrisen. Krisledningsarbetet hade pågått i tio 
veckor, när behovet av en utvärdering uppstod  

Lindesbergs kommun önskade att få en utvärdering av arbetet så här långt 
som en del av lärandet i denna helt unika situation. Utvärderingen ska ligga 
till grund för en dialog om eventuella förändring på kort sikt, behov av att 
revidera krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats när 
krisen är över. 

En observation är att krisen omfattar all kommunal verksamhet samt att den 
är mycket långvarig i tid där vi idag inte vet när det är slut.  

Detta har medfört en typ av normalisering av krisen och med risk för att det 
blir två parallella ledningssystem, dels den ordinarie ledningsorganisationen 
dels krisledningsorganisationen. 

En krisledningsorganisation upprättas oftast för att hantera snabbt uppkomna 
situationer som den ordinarie organisationen inte klarar av. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kommundirektör 

För kännedom: 

Alla förvaltningar och nämnder 

Bilagor: 
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Rapport utvärdering krisledningsarbete under coronapandemin 2020 
Presentation Utvärdering krisledningsarbete under coronapandemin 2020 
KS 2019/311-6 Strategisk handlingsplan för krishantering 



Utvärdering av Lindesbergs kommun krisledningsarbete med anledning av 
corona krisen 

KS 2020/150-1



Uppdraget

Ur lärandesynpunkt genomföra en utvärdering av arbetsorganisationen efter tio 
veckors krisledningsarbete

En rapport med 

• rekommendationer till förändringar på kort sikt samt 

• rekommendationer till fortsatt arbete, exempelvis utveckling av 
krisledningsplanerna och underlag till utbildningsinsatser.

Avgränsning

Interna arbetet i Lindesbergs kommun och inte samverkan med externa parter.



Intervjuer
• Malin Ivlove säkerhetskoordinator

• Anna Spalin stabschef

• Irja Gustavsson KSO

• Per Ove Lindqvist oppositionsråd

• Marina Vildbird kommunikatör

• Lena Åström webb samordnare

• Madde Gustavsson förvaltningschef Socialförvaltningen

• Henrik Arenvang kommundirektör

• Thomas Lindberg förvaltningschef Barn och Utbildning

• Carina Fyrpihl personalchef

• Anna Lundström kanslichef

• Magnus Sjöberg tillväxtförvaltningen

 Strategisk handlingsplan för krisberedskap

 Reglemente för Krisledningsnämnden

 Risk och Sårbarhetsanalys 2019-2023



Vad syftar krisberedskapen till?

• Vad vill vi uppnå?

Skapa robusthet (resiliens)

Återgå till det normala så fort som möjligt



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

hantera krissituationer. 

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

• samhällets funktionalitet, 

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

• Miljö och ekonomiska värden

• Nationell suveränitet

Minska 

samhällets 

sårbarhet
Öka 

förmågan 

att klara 

kriser

Ett robust samhälle



Vad är en kris?

De vanliga handlingsmönstren räcker inte för att lösa situationen

• Överraskningsmoment

• Tidfaktorn, arbetar mot tiden

• Ofta dynamisk, omgivande miljön förändras

• Ovisshet beträffade förlopp, slut och utfall

• Osäkerhet i beslutsunderlaget

• Beslut i realtid
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Utgångspunkter coronahanteringen

• Helt ny situation, stor osäkerhet, alla drabbade samtidigt

• Ny krisledningsplan med ändrad organisation

• Nya planen ej implementerad

• Utbildning i krisledning har genomförts i förhållande till tidigare plan



Sammanfattning

• Det har fungerat bra

• Coronafrågorna omhändertagna

• Från stor osäkerhet till att det har inte blivit någon kris för kommunen

• Mediamötena stor framgång

• Politiken känner sig trygga

men

alla vittnar om en otydlighet i den interna organisationen och rollfördelningen



Ta med sig

• Värna om nuvarande organisationskultur där det inte finns konkurrens mellan 
verksamheterna. Ledorden gemensamt och lösa uppdragen tillsammans ska 
även fortsättningsvis vara levande.

• Arbetet med kommunikation, pressträffar. Kan det bli bättre?

• Det är mycket mer som fungerat bra som inte kommit fram i denna korta 
utvärdering. Det får identifieras i en kommande större erfarenhetsuppföljning. 



På kort sikt
• Förtydliga rollerna

Kommundirektören leder coronaledningsgruppen och stabschefen staben

• Behåll och utöka staben enligt planen. Fortfarande stor osäkerhet vad vi har 
framför oss.

• Viktigt att ledningen inklusive kommundirektören håller. Skapa utrymme för 
återhämtning. Uppdrag till personalchefen?

• Planering av sommaren

• En gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen. Några 
scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag.

• Stabsplats i kommunhuset



Diskussionsunderlag
Stödja verksamheterna, arbeta så nära ordinarie organisation som möjligt

Kommundirektör
corona

ledningsgrupp

Stab
analys

service

kommunikation

stöd till ISF

Planeringsfunktion för 

corona relaterade frågor som 

inte givet är 

verksamhetsrelaterade

Externt

Kommundirektör med 

ledningsgrupp ger uppdrag 

till staben.

Vilket stöd behöver 

verksamheterna för att lösa 

sina uppgifter?

Stabsmetodik

Stora gruppen
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• K1/K8 Personal/administration/juridik

• K2 Säkerhet

• K4 Service (logistik)

• K6 Samband

Service

• K3 Läge

• K5 Analys (planering/omfall)

• K9 Samverkan
Analys

• K7 Kommunikation/informationKommunikation



Kommunens krisledningsorganisation



Krisledningsorganisation
Ledning av kriser och extraordinära händelser

Länsstyrelsen i Örebro län

ISF

Kommunfullmäktige

Krisledningsstab och stöd till ISF

Stabschef

K1 Personal

K2 Underrättelse

K3 Organisation ledning

K4 Logistik

K5 Planering och analys

K6 Tekniska ledningssystem

K7 Kommunikation

K8 Ekonomi/juridik

K9 Samverkan

Kommunstyrelse/Krisledningsnämnd

Kommundirektör

ledningsgrupp

Inriktning och samordningsfunktion

ISF

Kommunkoncernen

Kommentar

Stabschefen är direkt underställd 

kommundirektören men kommundirektören 

använder ledningsgruppen för att formulera 

uppdrag till stabschefen

Beslut i stort

Kommentar

På förhand 

utsedda 

personer till

• stabschef

• service

• analys

• kommunik

ation



Möjliga uppdrag till staben under 
coronahanteringen

Planeringsfunktion för corona relaterade frågor som inte givet är 
verksamhetsrelaterade

• Kommungemensam lägesbild

• Samordning av externa samverkanspartner

• Rapporter till Länsstyrelsen

• Lösa uppdrag från Coronaledningsgruppen

• Förbereda organisationen på om det blir värre.

utbilda i stabsmetodik som en del av förberedelsen

scenario underlag

• Erfarenhetsinsamling



På kort sikt
• Förtydliga rollerna

Kommundirektören leder Coronaledningsgruppen och stabschefen leder 
staben

• Behåll och utöka staben enligt planen. Fortfarande stor osäkerhet vad vi har 
framför oss

• Viktigt att ledningen inklusive kommundirektören håller. Skapa utrymme för 
återhämtning. Uppdrag till personalchefen?

• Planering av sommaren, behov av omfördelning inom kommunen.



På kort sikt

• En gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen. Några 
scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag

• Stabsplats i kommunhuset



På lite längre sikt

Implementera den nya krisledningsorganisationen, förtydliga roller och förväntningar 

• utveckla krisledningsorganisationen så att de stora förvaltningarna har egna 
krisledningsorganisationer 

• vem ska vara stabschefer i förvaltningarna

• centrala stabens möjlighet att stödja förvaltningarna

• krisledningsorganisationen ska även omfatta bolagen  (koncernen)

• utbildning och övning krisledning enligt nya planen

• Överväga att ha ”stora gruppen” som ett redskap i krisplanen då det behövs en 
snabb koncern dialog



På lite längre sikt

• Revidera kommunikationsplan inkl kriskommunikationsplan
bygga upp en intern kriskommunikationsgrupp
utbildning i kommunikation
utveckla kommunikation via egna kanal innan externt

• Lärdomar från corona krisen

• Kontinuitetshantering, kritiska beroenden, acceptabla avbrottstider

• Organisationsöversyn som samlar ihop kommunens 
krisledningsplaneringsresurser till ett gemensamt ställe för att skapa en 
robustare organisation för att klara kriser.
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Prospero Management AB Kontor och besöksadress: Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg
Org.Nr 556559-8538 Vasagatan 7, 111 20 Stockholm
Tel +46 (0)31 13 69 70
www.prospero.se

KS 2020/150-2

RAPPORT FÖR LINDESBERGS KOMMUN

Utvärdering av krisledningsarbete

LIN802 utvärdering av krisledningsarbeteRev A
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Författare: Åke Jacobsson Granskad: Linda Lorentson  ake@prospero.se 

 
Prospero Management AB  Kontor och besöksadress:  Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg 
Org.Nr 556559-8538   Vasagatan 7, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)31 13 69 70 
www.prospero.se  

SAMMANFATTNING 
 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation sedan den 27 februari med anledning av 
coronakrisen. Krisledningsarbetet har pågått i tio veckor. Lindesbergs kommun önskar att få en 
utvärdering av arbetet så här långt som en del av lärandet i denna helt unika situation. Utvärderingen ska 
ligga till grund för en dialog om eventuella förändring på kort sikt, behov av att revidera 
krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats när krisen är över. 

Arbetet med coronarelaterade frågor har gått bra och de har i huvudsak omhändertagits av den ordinarie 
organisationer förstärkt med en liten stab bestående av två personer. Det har så här långt inte utvecklas 
någon kris för Lindesbergs kommun. Men alla vittnar om att det funnit en otydlighet i roller och 
organisation.  

Rekommendationerna delas upp i tre delar, fungerar bra idag, på kort sikt och på långsikt. Lång och kort 
sikt är inte definierade utan det får bedömas i förhållande till utvecklingen. Ett förenklat synsätt är att kort 
sikt är om möjligt innan och på lång sikt efter sommaren. 

Fungerar bra idag 

Värna om nuvarande organisationskultur som strävar efter att det inte ska finns konkurrens mellan 
verksamheterna. Ledorden gemensamt och lösa uppdragen tillsammans ska även fortsättningsvis vara 
levande. 

Arbetet med pressträffar har fungerat mycket bra. Det finns ett behov av att revidera 
kommunikationsplanen inklusive kriskommunikationsplanen där dessa erfarenheter kan vägas in. 

Det är mycket mer som fungerat bra som inte kommit fram i denna korta utvärdering. Det får identifieras i 
en kommande större erfarenhetsuppföljning.  

 

Rekommendationer på kort sikt  

Kommundirektören leder corona ledningsgruppen och stabschefen leder staben. 

Så snart som möjligt bör rollerna förtydligas så att kommundirektören leder corona ledningsgruppen och 
stabschefen leder staben. 

Stabschefen ska medverka på corona ledningsgruppens möten och ha rollen att vara föredragande och 
mottagande av uppdrag 

Behåll och utöka staben enligt planen.  

Det är fortfarande en stor osäkerhet vad vi har framför oss. Staben bör vara kvar och utökas enligt 
strategisk handlingsplan för krisberedskap så att den är grundbemannad. Genom att behålla den så finns 
det en gruppering som kan ta hand om corona relaterade frågor som inte givet är verksamhetsrelaterade. 
Det skapas dessutom en beredskap för att snabbt skala upp om situationen förvärras. 

Möjliga uppdrag till staben under Coronahanteringen 

 Kommungemensam lägesbild 

 Samordning av externa samverkanspartner 

 Rapporter till Länsstyrelsen 

 Lösa uppdrag från Coronaledningsgruppen 

 Förbereda organisationen på om det blir värre. 
 utbilda i stabsmetodik som en del av förberedelsen 
 scenario underlag 

 Erfarenhetsinsamling 
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Uthållighet 

Under dessa tio veckor finns det risk att ett antal nyckelfunktioner har belastats mer än vanligt. För att ha 
förmåga till uthållighet är det viktigt att skapa utrymme för återhämtning. Det händer att insikten hos den 
enskilde är begränsad om den egna kapaciteten. Det är klokt om personalchefer får i uppdrag att vägleda i 
denna fråga.  

Planering av sommaren 

Det är hög tid att identifiera om det finns behov av omfördelning av resurser inom kommunen. Det har till 
viss del redan skett för att avlasta utsatt verksamhet som exempelvis att vård och omsorgslärare inom 
vuxenutbildningen har hjälpt till på Socialförvaltningen. 

Som grund för denna planering kan en gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen 
vara betydelsefull. Några scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag bör 
arbetas fram. 

Stabsplats i kommunhuset 

Om möjligt bör det i kommunhuset finnas en lokal för staben att verka i. Det är väsentligt att skapa 
utrymme för informella kontakter. Rummet behövara vara disponibelt för staben hela dygnet men 
bemannas endast vid behov. 

 

Rekommendationer på lite längre sikt 

Implementera den nya krisledningsorganisationen, förtydliga roller och förväntningar 

I den gamla organisationen utgjorde chefsgruppen kommunövergripande stab. Det är nu dags att 
utrangera den gamla organisationen. Chefernas uppdrag ska vara att leda den egna verksamheten även 
under kris. Implementeringen innebär bland annat att  

 utveckla krisledningsorganisationen så att de stora förvaltningarna har egna 
krisledningsorganisationer  

 krisledningsorganisationen ska även omfatta bolagen 

 utbildning och övning i krisledning enligt nya planen 

Överväga att ha ”stora gruppen” som ett redskap i krisplanen då en snabb koncern dialog behövs 

Den stora gruppen kan ha en viktig roll då det finns behov av en dialog med hela koncernledningen Det 
kan exempelvis omfatta att bygga upp en gemensam bild av läget och förmedla/förankra beslutsfattarnas 
inriktningsbeslut. Vid en dynamisk händelse kan det finnas behov av att ändra inriktningsbeslutet. För att 
få full effekt måste hela koncernen bidra till att verkställa inriktningsbeslutet. 

Revidera kommunikationsplan inklusive kriskommunikationsplan 

Nuvarande planer är i behov av att revideras. Det omfattar bla  

 bygga upp en intern kriskommunikationsgrupp 

 utbildning i kommunikation 

 utveckla kommunikation via egna kanal innan externt 

Lärdomar från corona krisen 

Rekommendationerna i denna utvärdering innebär ett omfattande arbete för kommunen. Men det finns 
fortfarande mycket lärdom att dra från vidtagna åtgärder under de tio första veckorna då denna 
utvärdering i huvudsak omfattar krisledningsorganisationen och dess tillämpning. Dessutom fortsätter 
corona situationen utan att det är möjligt att se ett slut idag. Staben bör få i uppdrag att samla in 
erfarenheter från hela corona hanteringen. 
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Kontinuitetshantering 

Ett naturligt steg efter risk- och sårbarhetsanalysen är att vidta åtgärder för att få ner riskerna på 
acceptabel nivå. I det ingår en kontinuitetsplanering dvs en planering för att säkerställa det viktiga 
kommunala uppdraget även vid olika typer av störningar. Det är finns alltid kritiska beroenden. Dessa 
måste identifieras och kontinuitetsplanering tillsammans med de aktörer som verksamheten är beroende 
av. Det kan exempelvis vara IT, elförsörjning, vatten o avlopp, leveranser av medicin, tillgång till 
drivmedel. I detta ingår att bedöma acceptabla avbrottstider för att kunna säkra det kommunala uppdraget 

Organisationsöversyn krisledningsplaneringsresurser 

Samla ihop kommunens krisplaneringsresurser till ett gemensamt ställe för att skapa en robustare 
organisation för att klara kriser. 
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RAPPORT
 

1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation sedan den 27 februari med anledning av 
Coronakrisen. Krisledningsarbetet har pågått i tio veckor. Lindesbergs kommun önskar att få en 
utvärdering av arbetet så här långt som en del av lärandet i denna helt unika situation. Utvärderingen ska 
ligga till grund för en dialog om eventuella förändring på kort sikt, behov av att revidera 
krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats när krisen är över. 

En observation är att krisen omfattar all kommunal verksamhet samt att den är mycket långvarig i tid där vi 
idag inte vet när det är slut. Detta har medfört en typ av normalisering av krisen och med risk för att det blir 
två parallella ledningssystem, dels den ordinarie ledningsorganisationen dels krisledningsorganisationen. 

En krisledningsorganisation upprättas oftast för att hantera snabbt uppkomna situationer som den 
ordinarie organisationen inte klarar av. Detta för att både kunna hantera situationen och för att skapa 
förutsättningar för den ordinarie organisationen att lösa sina ordinarie uppgifter. 

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Målet med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och Lindesbergs kommun genomföra, ur 
lärandesynpunkt, en utvärdering av tio veckors krisledningsarbete. Uppdraget ska leverera en rapport med  

- rekommendationer till förändringar på kort sikt samt  
- rekommendationer till fortsatt arbete, exempelvis utveckling av krisledningsplanerna och underlag 

till utbildningsinsatser. 

Syftet med uppdraget är att ge underlag till att utveckla Lindesbergs krishanteringsförmåga. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Utvärderingen omfattar det interna arbetet i Lindesbergs kommun och inte samverkan med externa parter.  

2 GENOMFÖRANDE 

Uppdraget har genomförts från mitten av maj till början av juni månad 2020. Tolv personer har intervjuats 
och resultatet har bearbetats i tre workshopar.  

Följande referensdokument har använts: 

 Strategisk handlingsplan för krisberedskap 

 Reglemente för Krisledningsnämnden 

 Risk och Sårbarhetsanalys 2019–2023 

3  START AV KRISSLEDNINGSORGANISATIONEN 

Vecka 9 startade det interna samtalet om konsekvenserna av Corona för kommunen. Kommunen fick 
information från flera olika håll. Länsstyrelsen startade med veckovisa informationsmöte samt började 
begära in information. Det var en tid med oro och framförallt ovisshet inför framtiden 

I den gamla krisledningsplanen utgjorde förvaltnings och bolagsledningar kommunens krisledningsstab 
med skolchefen som stabschef. Denna grupp har utbildat i stabsmetodik vid flera tillfällen de senaste åren.  
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Det kändes därför naturligt att samla denna stora grupp. Syftet var informationsdelning som ska leda till en 
gemensam lägesbild. 

Gruppen består av: 

 Kommundirektör 

 Chef Besök Linde AB 

 Fastighetschef 

 Förvaltningschefer 

 Måltidsschef 

 Samhällsbyggandschef (gemensam nämnd) 

 Samhällsbyggnadsförbundet (kommunalförbund) 

 Personalchef 

 Kansli 

 Staben 
 Stabschef 
 Analysfunktion 

Den på förhand utsedda stabschefen i den nya krisledningsorganisationen fick kommundirektörens 
uppdrag att leda gruppen med stabsmetodik som arbetsform. 

Det genomfördes ett flertal möte i gruppen och arbetsuppgifter delades ut som skulle lösas till nästa 
tillfälle. 

Efter en tid behövde den stora gruppen omvärderas beroende på att det fanns behov av att även omfatta 
information som av etiska skäl var känsligt. Då beslutade kommundirektören att göra den stora gruppen 
vilande och istället lägga över arbetet i en liten grupp bestående av 

 Kommundirektör 

 Förvaltningschef Socialförvaltningen 

 Förvaltningschef Barn och utbildning 

 Personalchef 

 Kommunikatör 

 Staben 
 Stabschef 
 Analysfunktion 

Denna lilla grupp har fortsatt att hantera corona relaterade frågor och har blivit en ledningsgrupp för dessa 
frågor. Gruppen träffas ca en gång per vecka. Stabschefen har fortsatt uppdrag att leda arbetet i gruppen 
med stabsmetodik som arbetsform och med kommundirektören som beslutsfattare. 

4 ANALYS 

Arbetet med corona relaterade frågor har gått bra och de har i huvudsak omhändertagits av den ordinarie 
linjeorganisationen med en liten stab bestående av två personer. Pandemin har så här långt inte utvecklas 
till någon kris för Lindesbergs kommun. Men alla vittnar om att det funnit en otydlighet i roller och 
organisation. Här följer några viktiga iakttagelser. 

4.1 GAMMAL OCH NY ORGANISATION 

Lindesbergs kommun har nyligen infört en ny generell krisledningsorganisation med ett annorlunda 
synsätt. Den är så ny att den inte har hunnit implementeras i organisationen. Den nya organisationen 
bygger på att de stora förvaltningarna ska ha sina egna krisledningsorganisationer. Förvaltningscheferna 
ska vara kvar och leda sina egna verksamheter. Detta enligt de tre grundläggande principerna i svensk 
krishantering. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, beskriver principerna på följande 
sätt. 
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Figur 1 MSBs beskrivning av grundprinciperna för det svenska krishanteringssystemet.

Till detta kopplas en kommunövergripande stab med kommundirektören som beslutsfattare. Det finns på
förhand utsedda personer i funktionerna. Likaså en stabschef som inte finns med i skissen.

Figur 2 Grundstaben enligt ”Strategisk handlingsplan för krisberedskap” Lindesbergs kommun
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Staben är förbered för att kunna expandera till det som nu håller på att bli standard i Sverige med att de 
tre funktionerna i utgångsläget blir nio funktioner enligt den så kallade NATOS förklaringsmodell, se bilaga 
A. 

Det har inneburit att i praktiken har två krisledningsorganisationer har blandats under coronahanteringen. 
Den stora gruppen bestående av chefer är den grupp som i den gamla organisationen utgjorde 
kommunens krisledningsorganisation där cheferna utgjorde staben med skolchefen som stabschef. De har 
utbildats vid ett antal tillfällen. Enligt den nya organisationen ska cheferna vara kvar och leda sina 
ordinarie verksamheter. Det upprättas en kommunövergripande stab till kommundirektören som 
bemannas med andra personer än chefer. 

En otydlighet skapades av att stabschefen fick i uppdrag att fungera motsvande stabschef i den stora 
gruppen och sedermera även i den lilla gruppen. Det fanns förväntningar på att kommundirektören skulle 
leda grupperna, framför allt den lilla gruppen som i praktiken utgör en ledningsgrupp för Corona relaterade 
frågor. I den lilla gruppen ska självklart stabschefen ingå men rollen ska vara att vara föredragande och 
mottagande av uppdrag. 

4.2 KRISLEDNINGSLOKAL 

Det finns i kommunhuset en lokal som är förbered för att användas som krisledningsrum. Det är samtidigt 
en viktig sammanträdeslokal. Vid denna lågintensiva händelse har inte rummet kunnat användas fullt ut 
som krisledningsrum då det hade fått för stora konsekvenser för ordinarie verksamhet.  

Stabschef och analysfunktion har sina ordinarie arbetsplatser på IT enheten på Lindeskolan. Det har 
inneburit att ledningsarbetet i huvudsak har genomförts på schemalagda möten. Möjligheten till informella 
möten och dialoger har varit begränsade. 

4.3 KOMMUNIKATION 

Pressträffarna har fungerat mycket bra där Lindesberg fått stort mediautrymme. Kommunen har genom 
detta initiativ även fått möjlighet att styra dagordning. Kommunikatörstjänsten var vakant i början av 
arbetet. Flera inom ledningen hjälpte till i kommunikationsarbetet. Det gick även en hemställan om stöd till 
Länsstyrelsens kommunikationsnätverk som resulterade i att Örebro kommun lämnade visst stöd.  

Det finns ett behov av att se över organisationen för kriskommunikation. Det är ett bra läge nu när 
kommunikatörstjänsten är tillsatt. 

4.4 STABENS FORTSATTA ARBETE 

Coronahanteringen har blivit alltmer normaliserad och omhändertagen av verksamheterna. Det råder dock 
en stor osäkerhet förframtiden. Staben bör vara kvar som en beredskap för att snabbt kunna skala upp om 
det blir värre. Den bör även utökas med hela grundbemanningen dvs service och kommunikation. Staben 
kan även fortsättningsvis hantera corona relaterade frågor som inte givet är verksamhetsrelaterade. 
Staben använder enbart den tid som behövs för att lösa uppgifterna och i övrigt återgår de till sina 
ordinarie arbetsuppgifter.  

5 SLUTSATS 

Den övergripande slutsatsen är att det corona relaterade arbetet fungerar bra. Alla frågor har blivit 
omhändertagna och verksamheterna har löst sina uppgifter. Det har inte utvecklats till en kris för 
Lindesbergs kommun. I inledningen rådde en stor osäkerhet och det har varit en framgångsfaktor att börja 
arbeta i den stora gruppen som är en form av koncernledningsgrupp. Här gick det snabbt att bygga upp en 
gemensam bild, skapa trygghet och stabiliteten genom att träffas och arbete tillsammans. Den stora 
gruppen kan framöver spela en viktig roll i krisledningsorganisationen men inte som stab. 

Utvecklingen att skapa den lilla gruppen var både klok och nödvändig. Den drevs fram av framför allt av 
etiska skäl men även av vissa sekretessfrågor som gick lättare att hantera i den lilla gruppen. Den liknar 
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mer det ordinarie sättet att arbete med att den lilla gruppen utgör en corona ledningsgrupp med en 
kommunövergripande stab som extra resurs. 

Det finns att antal områden som behöver bli föremål för utveckling i det kommande planeringsarbetet. De 
finns i kommande rekommendationer. 

6 REKOMMENDATION FÖR FORTSATT ARBETE 

Rekommendationerna delas upp i tre delar, ta med sig i fortsättningen, på kort sikt och på långsikt. Lång 
och kort sikt är inte definierade utan det får bedömas i förhållande till utvecklingen. Ett förenklat synsätt är 
att kort sikt är om möjligt innan och på lång sikt efter sommaren. 

6.1 FUNGERAR BRA IDAG 

Värna om nuvarande organisationskultur som strävar efter att det inte ska finns konkurrens mellan 
verksamheterna. Ledorden gemensamt och lösa uppdragen tillsammans ska även fortsättningsvis vara 
levande. 

Arbetet med pressträffar har fungerat mycket bra. Det finns ett behov av att revidera 
kommunikationsplanen inklusive kriskommunikationsplanen där dessa erfarenheter kan vägas in. 

Det är mycket mer som fungerat bra som inte kommit fram i denna korta utvärdering. Det får identifieras i 
en kommande större erfarenhetsuppföljning.  

6.2 REKOMMENDATIONER PÅ KORT SIKT  

6.2.1 KOMMUNDIREKTÖREN LEDER CORONA LEDNINGSGRUPPEN OCH STABSCHEFEN LEDER 

STABEN. 

Så snart som möjligt bör rollerna förtydligas så att kommundirektören leder corona ledningsgruppen och 
stabschefen leder staben. 

Stabschefen ska medverka på corona ledningsgruppens möten och ha rollen att vara föredragande och 
mottagande av uppdrag 

6.2.2 BEHÅLL OCH UTÖKA STABEN ENLIGT PLANEN.  

Det är fortfarande en stor osäkerhet vad vi har framför oss. Staben bör vara kvar och utökas enligt 
strategisk handlingsplan för krisberedskap så att den är grundbemannad. Genom att behålla den så finns 
det en gruppering som kan ta hand om corona relaterade frågor som inte givet är verksamhetsrelaterade. 
Det skapas dessutom en beredskap för att snabbt skala upp om situationen förvärras. 

Möjliga uppdrag till staben under Coronahanteringen 

 Kommungemensam lägesbild 

 Samordning av externa samverkanspartner 

 Rapporter till Länsstyrelsen 

 Lösa uppdrag från Coronaledningsgruppen 

 Förbereda organisationen på om det blir värre. 
 utbilda i stabsmetodik som en del av förberedelsen 
 scenario underlag 

 Erfarenhetsinsamling 
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6.2.3 UTHÅLLIGHET 

Under dessa tio veckor finns det risk att ett antal nyckelfunktioner har belastats mer än vanligt. För att ha 
förmåga till uthållighet är det viktigt att skapa utrymme för återhämtning. Det händer att insikten hos den 
enskilde är begränsad om den egna kapaciteten. Det är klokt om personalchefer får i uppdrag att vägleda i 
denna fråga.  

6.2.4 PLANERING AV SOMMAREN 

Det är hög tid att identifiera om det finns behov av omfördelning av resurser inom kommunen. Det har till 
viss del redan skett för att avlasta utsatt verksamhet som exempelvis att vård och omsorgslärare inom 
vuxenutbildningen har hjälpt till på Socialförvaltningen. 

Som grund för denna planering kan en gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen 
vara betydelsefull. Några scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag bör 
arbetas fram. 

6.2.5 STABSPLATS I KOMMUNHUSET 

Om möjligt bör det i kommunhuset finnas en lokal för staben att verka i. Det är väsentligt att skapa 
utrymme för informella kontakter. Rummet behövara vara disponibelt för staben hela dygnet men 
bemannas endast vid behov. 

6.3  REKOMMENDATIONER PÅ LITE LÄNGRE SIKT 

6.3.1 IMPLEMENTERA DEN NYA KRISLEDNINGSORGANISATIONEN, FÖRTYDLIGA ROLLER OCH 

FÖRVÄNTNINGAR 

I den gamla organisationen utgjorde chefsgruppen kommunövergripande stab. Det är nu dags att 
utrangera den gamla organisationen. Chefernas uppdrag ska vara att leda den egna verksamheten även 
under kris. Implementeringen innebär bland annat att  

 utveckla krisledningsorganisationen så att de stora förvaltningarna har egna 
krisledningsorganisationer  

 vem ska vara stabschefer i förvaltningarna? 

 centrala stabens möjlighet att stödja förvaltningarna 

 krisledningsorganisationen ska även omfatta bolagen (koncernen) 

 utbildning och övning i krisledning enligt nya planen 

6.3.2 ÖVERVÄGA ATT HA ”STORA GRUPPEN” SOM ETT REDSKAP I KRISPLANEN DÅ EN SNABB 

KONCERN DIALOG BEHÖVS 

Den stora gruppen kan ha en viktig roll då det finns behov av en dialog med hela koncernledningen Det 
kan exempelvis omfatta att bygga upp en gemensam bild av läget och förmedla/förankra beslutsfattarnas 
inriktningsbeslut. Vid en dynamisk händelse kan det finnas behov av att ändra inriktningsbeslutet. För att 
få full effekt måste hela koncernen bidra till att verkställa inriktningsbeslutet. 

6.3.3 REVIDERA KOMMUNIKATIONSPLAN INKLUSIVE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 

Nuvarande planer är i behov av att revideras. Det omfattar bla  

 bygga upp en intern kriskommunikationsgrupp 

 utbildning i kommunikation 

 utveckla kommunikation via egna kanal innan externt 
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6.3.4 LÄRDOMAR FRÅN CORONA KRISEN 

Rekommendationerna i denna utvärdering innebär ett omfattande arbete för kommunen. Men det finns 
fortfarande mycket lärdom att dra från vidtagna åtgärder under de tio första veckorna då denna 
utvärdering i huvudsak omfattar krisledningsorganisationen och dess tillämpning. Dessutom fortsätter 
corona situationen utan att det är möjligt att se ett slut idag. Staben bör få i uppdrag att samla in 
erfarenheter från hela corona hanteringen. 

6.3.5 KONTINUITETSHANTERING 

Ett naturligt steg efter risk- och sårbarhetsanalysen är att vidta åtgärder för att få ner riskerna på 
acceptabel nivå. I det ingår en kontinuitetsplanering dvs en planering för att säkerställa det viktiga 
kommunala uppdraget även vid olika typer av störningar. Det är finns alltid kritiska beroenden. Dessa 
måste identifieras och kontinuitetsplanering tillsammans med de aktörer som verksamheten är beroende 
av. Det kan exempelvis vara IT, elförsörjning, vatten o avlopp, leveranser av medicin, tillgång till 
drivmedel. I detta ingår att bedöma acceptabla avbrottstider för att kunna säkra det kommunala uppdraget 

6.3.6 ORGANISATIONSÖVERSYN KRISLEDNINGSPLANERINGSRESURSER 

Samla ihop kommunens krisplaneringsresurser till ett gemensamt ställe för att skapa en robustare 
organisation för att klara kriser. 

  



 2020-06-03  LIN802 utvärdering av krisledningsarbete Rev A Sida 13 (15) 

Författare: Åke Jacobsson Granskad: Linda Lorentson  ake@prospero.se 

 
Prospero Management AB  Kontor och besöksadress:  Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg 
Org.Nr 556559-8538   Vasagatan 7, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)31 13 69 70 
www.prospero.se  

7 REFERENSER 

7.1 INTERVJUER  

 

Malin Ivlove  säkerhetskoordinator 

Anna Spalin  stabschef 

Irja Gustavsson  kommunstyrelsens ordförande 

Per Ove Lindqvist oppositionsråd 

Marina Vildbird  kommunikatör 

Lena Åström  webb samordnare 

Madde Gustavsson förvaltningschef Socialförvaltningen 

Henrik Arenvang kommundirektör 

Thomas Lindberg förvaltningschef Barn och Ungdom 

Carina Fyrpihl  personalchef 

Anna Lundström kanslichef 

Magnus Sjöberg förvaltningschef Tillväxtförvaltningen 

 

7.2  DOKUMENTATION 

Strategisk handlingsplan för krisberedskap, Lindesbergs kommun 

Reglemente för Krisledningsnämnden, Lindesbergs kommun Dnr 2014/451 

Risk och Sårbarhetsanalys 2019–2023, Lindesbergs kommun KS2019/266-1 

 

  



 2020-06-03  LIN802 utvärdering av krisledningsarbete Rev A Sida 14 (15) 

Författare: Åke Jacobsson Granskad: Linda Lorentson  ake@prospero.se 

 
Prospero Management AB  Kontor och besöksadress:  Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg 
Org.Nr 556559-8538   Vasagatan 7, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)31 13 69 70 
www.prospero.se  

BILAGA A 

STABENS UPPBYGGNAD ENLIGT STRATEGISK HANDLINGSPLAN FÖR 

KRISBEREDSKAP  

Funktioner i staben när den är fullt utbyggd enligt Strategisk handlingsplan för krisberedskap för 
Lindesbergs kommun. Bygger på den så kallade NATO modellen. 

 

Figur 3 Funktioner i en fullt utbyggd stab 

 

 

De olika funktionerna fördelade på grundorganisationen. 

 

Figur 4 De olika funktionerna fördelade på grundorganisationen 
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IDÉSKISS TILL UTBYGGD KRISLEDNINGSORGANISATION 

 

 

Figur 5 Idéskiss till fullt utbyggd krisledningsorganisation med Inriktnings- och Samordningsfunktion  
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1. Bakgrund 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska alla kommuner och landsting i början av 

varje ny mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur 

dessa händelser kan påverka den egna verksamheten, där resultatet ska redovisas i en 
risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen, ska kommunen varje ny mandatperiod 

upprätta ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, fastställa en plan 
för hantering av extraordinära händelser, samt upprätta en utbildnings- och övningsplan.  

Lindesbergs kommun har valt att integrera samtliga tre ovan nämnda dokument i en 

gemensam strategisk handlingsplan för krisberedskap som anger inriktningen för hela 

krisberedskapsområdet i kommunen. Som ett komplement till den strategiska handlings-

planen upprättas även en Krisledningsplan, vilket är en handbok för krishantering vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser som antas av kommundirektören.  

I den strategiska handlingsplanen för krisberedskap anges även den strategiska 

inriktningen för kommunens kriskommunikation. En mer operativ instruktion för 

kriskommunikationsarbetet finns beskrivet i kommunens kriskommunikationsplan. 

1.1 Syfte med strategisk handlingsplan 

Syftet med strategisk handlingsplan för krisberedskap är att ange kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap. Vidare ska planen ge en 

beskrivning av krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun, konkretisera 

kommunens hantering av extraordinära händelser samt den kommunövergripande 
övnings- och utbildningsplanen för mandatperioden. 
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2. Krishanteringssystemet 

Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet förebygger och 

hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser 

i samhället kan de vardagliga resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den 

förmåga som skapas i den dagliga verksamheten och inte en utpekad organisation eller 

aktör. Den som har ansvaret under normala förhållanden har också ansvaret vid en kris. 

I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering ska en kris så långt som möjligt 

hanteras av den som drabbats. Det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap 

tar utgångspunkt i grundprinciperna; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhets-
principen.1 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under 

normala förhållanden har motsvarande ansvar vid en krissituation. Ansvaret 

inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att skapa robusthet och kris-

hanteringsförmåga. Det innefattar också ett ansvar för varje aktör att samverka 

med andra, vilket brukar kallas den utökade ansvarsprincipen. 

Likhetsprincipen innebär att målsättningen under en krissituation ska vara att 

organisationen ska vara så lik den ordinarie verksamheten som det är möjligt. 

Aktörer ska inte göra större förändringar i organisationen än vad situationen 

kräver och aktivt verka för att så fort som möjligt komma tillbaka till ordinarie 

verksamhet.  

Närhetsprincipen utgår från närheten till det inträffade, geografiskt såväl som 

organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat av dem som är närmast 

berörda och ansvariga.  

Syftet med samhällets krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa samt 

samhällets grundläggande värden och funktionalitet. 

 

  

                                                        
1 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
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3. Krisberedskap i Lindesbergs kommun 

3.1 Mål för kommunens krisberedskap 

Målen för Sveriges säkerhet handlar om att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter. 

Utifrån målen för Sveriges säkerhet har regeringen preciserat följande mål för samhällets 

krisberedskap:2 

• 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 

Dessa mål ska, utifrån det geografiska områdesansvaret, uppnås genom att krisbered-

skapsarbetet i Lindesbergs kommun bedrivs kommunövergripande på ett strategiskt och 
systematiskt sätt.  

3.2 Krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun 

Grunden för kommunens krisberedskapsorganisation utgörs av kommundirektören och 

kommunens säkerhetskoordinator.  

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete och 

anger i samråd med säkerhetskoordinator den övergripande inriktningen för 

krisberedskapsområdet. Kommundirektörens roll gällande krisberedskap beskrivs även 
i instruktionen för kommundirektören.  

Säkerhetskoordinatorn ansvarar för att kommunen bedriver beredskapsarbetet i enlighet 

med de åtaganden som kommunöverenskommelsen 3  och LEH 4 föranleder, samt de 

föreskrifter som MSB förordnar. Säkerhetskoordinatorn ansvarar också för att driva den 

processtyrda risk- och sårbarhetsanalysen, samt det kommunövergripande kontinuitets-

hanteringsarbetet. 

Övriga utpekade funktioner inom krisberedskapsorganisationen är säkerhetsskyddschef 

med ansvar för kommunens ålägganden utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen, 

biträdande signalskyddschef med ansvar för hanteringen av signalskyddet och säkra 
kommunikationer samt kommunikatör med ansvar för kommunens kriskommunikation. 

                                                        
2 MSB (2011) Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld - Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet 
3 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) 
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3.2.1 Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig 

verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra 

brott som kan hota verksamheten.5 

Säkerhetskänslig verksamhet är också verksamhet som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet enligt 15 kap 2§ i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Information som 

har bäring på Sveriges säkerhet benämns säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 

delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser, utifrån den skada som kan uppstå om uppgifterna 
röjs.6 

För att veta vad som är skyddsvärt utifrån säkerhetsskyddslagen måste varje kommun, 

göra en kartläggning i form av en säkerhetsskyddsanalys. Kommuner kan ha information 

som har betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. Det 

kan exempelvis gälla information och ritningar över vissa byggnader och anläggningar. 

Det kan även vara frågan om information om dricksvattenförsörjning, elförsörjning, 

digitala styrsystem, informationsförsörjning eller kommunikation.  

Det återupptagna arbetet med civilt försvar kan framöver medföra att kommuner 

kommer hantera handlingar som omges av försvarssekretess. 

3.2.2 Signalskydd 

Arbetet med att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid alla typer av samhälls-

störningar medför att kommunen kan komma att hantera uppgifter som omfattas av 

försvarssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Dessa uppgifter ska hanteras 

så att de inte kan röjas, ändras, göras otillgängliga eller förstöras av någon obehörig. När 

kommunen behöver delge dessa uppgifter till andra samhällsviktiga aktörer ska dessa 

uppgifter skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av 
Försvarsmakten, så kallat signalskydd.7 

Signalskydd är åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av 

telekommunikations- och IT-system med hjälp av säkra kryptografiska funktioner och 
tillhörande signalskyddsåtgärder. 

Signalskydd används för att skydda information som omfattas av sekretess, har bäring på 
Sveriges säkerhet, eller annan information med högt skyddsbehov.8 

3.2.3 TiB 

I Lindesbergs kommun finns ingen formell Tjänsteperson i Beredskap (TiB). Denna 

funktion motsvaras i Lindesbergs kommun av att kommundirektören förväntas finnas 

tillgänglig via telefon oavsett tid på dygnet. 

                                                        
5 Länsstyrelsen i Örebro län – Säkra kommunikationer 
6 Länsstyrelsen i Örebro län – Säkra kommunikationer 
7 Länsstyrelsen i Örebro län – Säkra kommunikationer 
8 Informationssakerhet.se - Signalskydd 
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Det finns ett larmnummer in till kommunen som, vid händelse av att kommundirektören 

inte kan svara, kopplas till förutbestämda tjänstepersoner som är införstådda i 

inlarmningsrutinerna. När en tillförordnad kommundirektör är utsedd övertar denne 

ansvaret för TiB-funktionen.   

I kommunens krisledningsplan finns särskilda instruktioner och checklistor som ett stöd 

för den som bemannar TiB-funktionen.  

3.2.4 Förvaltningsansvar 

En kris ska så långt som möjligt hanteras av den som drabbats och den som har ansvaret 

under normala förhållanden har också ansvaret vid en kris. Detta gäller även det 
förebyggande arbetet.  

I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering ansvarar därmed kommunens 

förvaltningar och de kommunägda bolagen för att upprätthålla en krisberedskap för den 

egna verksamheten. Detta innefattar bland annat att det finns en övad och utbildad 

krisorganisation, samt att det finns planer och rutiner för det förebyggande kris-

hanteringsarbetet. 

De verksamhetsspecifika krisledningsplanerna upprättas med utgångspunkt i den 

kommunövergripande krisledningsplanen och fastställs enligt direktiv från respektive 

förvaltningsledning. 

I det förvaltningsspecifika krisberedskapsansvaret ingår också ansvaret för att upprätta 

rutiner för rapportering, samt förankring av metod och processer hos förvaltningarna och 

de kommunägda bolagen gällande säkerhets- och beredskapsfrågor.  
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4.Samverkan och geografiskt områdesansvar

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt utifrån geografiskt områdesansvar och
sektorsansvar. Geografiskt områdesansvar finns på kommunal, regional och nationell
nivå. Ansvaret innebär att Lindesbergs kommun ska verka för inriktning, prioritering och
samordning av tvärsektoriella åtgärder som kan krävas före, under och efter en
krissituation inom kommunens geografiska område.

Det betyder att Lindesbergs kommun ska samverka och samordna planerings- och
förberedelsearbetet, samt att under en pågående samhällsstörning skapa förutsättningar
för att krishantering och information samordnas mellan de olika berörda aktörerna.

Figur 1 Beskrivning av beredskapssystemets nivåer enligt MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning
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4.1 Samverkan utifrån geografiskt områdesansvar 

Att ha en välfungerande samverkan i vardagen skapar goda förutsättningar för ledning, 

samverkan och samordnad kommunikation inom det geografiska området vid en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse.  

Kommunen bedriver samverkan på olika sätt, med olika fokus, inom det geografiska 

området. Exempel på samverkan inom krisberedskapsområdet anges nedan i form av 
strategisk krisberedskapsgrupp, behovsstyrda samverkansforum och krishanteringsråd. 

4.1.1 Strategisk krisberedskapsgrupp 

För att säkerställa att det strategiska beredskapsarbetet bedrivs kommunövergripande 
behövs kontinuerliga avstämningar med verksamheterna.  

Syftet med den strategiska krisberedskapsgruppen är att lyfta behov gällande kris-

beredskap inom det geografiska områdesansvaret på kort och lång sikt, strategisk 

planering av verksamhetens krisberedskap, samt prioritering av operativa åtgärder.  

Kommundirektören leder kommunens strategiska krisberedskapsgrupp bestående av 

kommundirektör, säkerhetskoordinator, biträdande signalskyddschef, säkerhetsskyddschef, 

IT-säkerhetsansvarig samt kommunikatör.  

Den strategiska krisberedskapsgruppen sammanträder fyra gånger per år. 

4.1.2 Behovsstyrda samverkansforum 

För att tillgodose uppkomna behov och möjliggöra en verksamhetsnära operativ 

hantering gällande säkerhets- och beredskapsfrågor ansvarar säkerhetskoordinatorn, i 

samråd med kommundirektören, för att upprätta behovsstyrda samverkansforum. 

Deltagare i dessa forum kan utgöras av såväl interna som externa aktörer och 

samverkansbehovet kan variera från plötsligt uppkomna situationer som behöver 

hanteras direkt till mera långsiktiga forum som handhar mer komplexa frågor som 

hanteras över tid. 

Dessa samverkansforum kan upprättas på uppdrag av den strategiska krisberedskaps-

gruppen eller utifrån de prioriteringar kommundirektören tillsammans med säkerhets-

koordinatorn gör gällande krisberedskapsområdet. Dessa prioriteringar kan exempelvis 

innefatta att verkställa implementering av de antagna åtgärdsförslagen i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys eller prioriteringar med utgångspunkt i förändrade 

förutsättningar inom krisberedskapsområdet. 

4.1.3 Krishanteringsråd  

Krishanteringsrådets arbete syftar till att förbereda och underlätta för samordning och 

samverkan mellan kommunens verksamheter och andra offentliga verksamheter som 

finns inom kommunen, för att skapa goda förutsättningar för det gemensamma arbetet 

vid en extraordinär händelse eller krissituation. Exempel på frågor som Krishanterings-
rådet hanterar: 
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 Följa händelser och tillbud 
 Enhetlig inriktning av beredskapsförberedelser 
 Planer för att kunna hantera störningar och extraordinära händelser 
 Tvärsektoriella risk- och sårbarhetsanalyser 
 Informationsöverföring till och mellan berörda aktörer 
 Informationsöverföring till länsstyrelsen  

Krishanteringsrådet består av kommundirektörens ledningsgrupp (förvaltningschefer, 

stabschefer, bolagsdirektörer, förbundschef för Samhällsbyggnadsförbundet), säkerhets-

koordinator, sammankallande för POSOM samt FRG-ansvarig. Till gruppen adjungeras 
också representanter för Polisen, Region Örebro län, och Nerikes brandkår. 

Krishanteringsrådet sammanträder två gånger per år. 

4.2 Regional samverkan 

När en allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att alla aktörer vet vad de ska 

göra och hur vi ska arbeta tillsammans. Därför är arbetet med samverkan högt prioriterad 

i länet med flertalet nätverk och arbetsgrupper som utgår från Örebro läns Regionala råd 

för totalförsvar.9 

Då vikten av samverkan vid ex. en samhällsstörning är avgörande för hanteringen av 

denna har Lindesbergs kommun en uttalad ambition att prioritera och aktivt delta i de 

nätverk och aktiviteter Länsstyrelsen erbjuder. Utifrån den samverkansstruktur som 

presenteras i figuren nedan finns Lindesbergs kommun representerad i Regionalt råd för 

totalförsvar (kommundirektör), T-sam (säkerhetskoordinator), samt i arbetsgrupperna 

Risk- och sårbarhetsanalyser (säkerhetskoordinator) och Kriskommunikationsnätverket 

(kommunikatör/webbsamordnare). 

 

Figur 2 Samverkansstrktur för krisberedskap i Örebro län 

                                                        
9 Länsstyrelsen i Örebro län – Krisberedskap 
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4.2.1 Regionala rådet för totalförsvarsfrågor 

Det regionala rådet för totalförsvar är ett samrådsforum före, under och efter en 

samhällsstörning. Representanter i rådet är beslutsfattare och chefer från samtliga 

kommuner (kommundirektörer), räddningstjänster, Region Örebro län, Polisområde 
Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och Militärregion väst. 

4.2.2 T-sam 

T-sam består av representanter från fyra kommuner, räddningstjänst, polis, Region 

Örebro län och Länsstyrelsen, som även leder arbetet. T-sam hanterar frågor som rör 

krissamverkan i Örebro län. T-sam träffas kontinuerligt i syfte att komma överens om 

rutiner och stärka det gemensamma arbetet i länet, bland annat genom att diskutera 

erfarenheter från inträffade händelser och kommande gemensamma aktiviteter i länet. 

Under T-sam organiseras olika arbetsgrupper som planerar, genomför och rapporterar 

aktiviteter till T-sam. Dessa arbetsgrupper består av utbildning och övning, risk- och 

sårbarhetsanalyser, Rakel samverkansgrupp, kriskommunikationsnätverket samt CBRNE10 

i samverkan. 

4.2.3 Länsgemensamma beredskapssamordnarnätverket 

Utöver samverkansstrukturen som presenteras ovan finns också ett beredskaps-

samordnarnätverk för hantering av krisberedskapsfrågor där samtliga kommuner i länet 

finns representerade. Nätverket är ett forum för att utveckla samverkan mellan 
kommunerna och ge möjlighet till stöd och erfarenhetsutbyte. 

4.2.4 Kriskommunikationsnätverket 

Kommunikation spelar en avgörande roll i hanteringen av en händelse. För att underlätta 

hanteringen av en händelse finns det en länsövergripande samordningsgrupp för 

kriskommunikation. Gruppen arbetar för att utveckla och stärka länets kriskommuni-
kationssamverkan. 

Kriskommunikationsnätverket består av länets kommuner, Polisregion Bergslagen, 

Nerikes Brandkår, Bergslagens räddningstjänst, Region Örebro län och Länsstyrelsen.  

4.2.5 Örebro läns regelbundna samverkansmöten 

Förutsättningar för det geografiska områdesansvaret är grundat i det vardagliga arbete 

som sker i olika nätverk där kommunen och andra samhällsaktörer ingår. Nätverken blir 

betydelsefulla som utgångspunkt i samverkan och samordning inför och under händelser. 

Länsstyrelsen i Örebro län genomför regelbundna samverkansmöten varje vecka. 

Länsstyrelsen begär in underlag i början på veckan och i slutet av veckan hålls ett 

länsgemensamt samverkansmöte utifrån den inkomna informationen. Detta möjliggör en 

kontinuerlig omvärldsbevakning i länet och det skapar också värdefulla rutiner i 

vardagen som kan underlätta samverkansförfarandet vid en samhällsstörning.   

                                                        
10 CBRNE står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen 
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5. Risk- och sårbarhetsanalys 

Varje kommun är skyldig enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att göra en risk- och 

sårbarhetsanalys. Kommunen ska göra en analys av vilka risker, hot och samhälls-

störningar som kan inträffa, hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten och 
vad som kan göras för att stärka förmågan att hantera dessa.  

Identifierade åtgärder från RSA:n planeras in i en separat handlingsplan och följs upp 

innan nästkommande risk- och sårbarhetsanalys genomförs. 

5.1 Syfte och mål med risk- och sårbarhetsanalysen 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att kartlägga hot, risker och sårbarheter inom 

kommunens geografiska områdesansvar. RSA:n utgör grunden i kommunens krisbered-

skapsarbete och ska bidra till att öka medvetenheten och stärka kunskapen kring dessa 
frågor, både inom organisationen och hos allmänheten.  

Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen, och det krisberedskapsarbete som bedrivs med 

utgångspunkt i denna, ska ligga till grund för förebyggande åtgärder, planering, 

utbildningar och övningar. Detta bidrar i sin tur till att stärka kommunens förmåga att 

hantera kriser och minska samhällsstörningars skadlighet på människors liv, hälsa och 

miljö. 

5.2 Metod för risk- och sårbarhetsanalys 

Sammanställningen av kommunens risk- och sårbarhetsanalys är i huvudsak baserad på 

inventering och identifiering av risker och sårbarheter i de olika förvaltningarna och 

kommunägda bolagens verksamheter. Denna inventering av tänkbara risker, sårbarheter 

och beroenden gjordes våren 2019 vid workshoptillfällen med respektive verksamhet. 

Med utgångspunkt i dessa tillfällen tas förvaltningsspecifika rapporter fram som 
kompletterar den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen.  

Utöver detta vägs erfarenheter och lärdomar som gjorts vid övningar, seminarier och 

skarpa händelser in, liksom tidigare genomförda RSA. 

5.3 Process för RSA-arbete 

Processen för risk- och sårbarhetsanalysarbetet kan bäst beskrivas utifrån en modifierad 

PDCA-modell 11  som presenteras i figuren nedan. Processen består av fyra delar; 

identifiera och analysera, utforma, använda samt följ upp och förbättra. De två första 

delarna representeras av informationsinsamling, riskinventering och analys. När risk- 

och sårbarhetsanalysen är antagen och fastställd, tar användardelen i processen vid. 

RSA:n och de förvaltningsspecifika rapporterna ska i detta skede kommuniceras ut till 

kommunens olika verksamheter. Detta för att hela kommunens organisation ska vara 

                                                        
11 PDCA står för Plan, Do, Check, Act 
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medveten om att RSA:n antagits och således blir ett styrande dokument under den
kommande mandatperioden.

Figur 3Process för risk-och sårbarhetsanalys i Lindesbergs kommun

I användardelen av processen ska även åtgärderna som identifierats i RSA:n genomföras,
vilket sker kontinuerligt under mandatperioden. Större åtgärder påbörjas och fortlöper
under hela perioden, medan mindre åtgärder både påbörjas och avslutas.

5.3.1 Uppföljning & ansvar

I slutet av mandatperioden är det viktigtatt följa upp det arbete som har genomförts. En
del i uppföljningsarbetet är att stämma av vilka åtgärder som påbörjats, fortfarande
hanteras eller fullföljts. Hanteringen av de åtgärder som inte vidtagits bör fortlöpa och en
plan för när de ska vara genomförda bör upprättas.

För implementering av antagna åtgärder ansvarar berörd förvaltningschef, förbundschef
eller VD.

För uppföljning av de antagna åtgärderna ansvarar kommunens säkerhetskoordinator
samt kommundirektör.
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6. Hantering av extraordinära händelser 

För kommunen uppstår en samhällsstörning när organisationen måste hantera en 

händelse som inte ryms inom ordinarie verksamhet eller funktioner. Samhällsstörningen 

definieras av att den kräver en snabbare hantering, ökat informationsflöde, ytterligare 

kompetens samt mer resurser än vad kommunens organisation är dimensionerad för i 
vardagen. Organisationen måste då snabbt anpassas efter rådande situation.12  

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

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) definierar en extraordinär händelse som: 

[…] 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 eller ett landsting. 

Utifrån denna lag åläggs kommunen att redovisa en plan för hantering av extraordinära 

händelser avseende organisation, samverkan och ledning. Som tidigare nämnts har 

redovisandet av dessa hänseenden integrerats i den strategiska handlingsplanen. 

6.1 Krisledningsorganisation 

Som en del i förmågan att hantera en kris är det nödvändigt att krislednings-

organisationen och de funktioner som ingår där är tydligt definierade avseende uppgifter, 

befogenheter att fatta beslut och genomföra åtgärder.  

Kommunens krisledningsplan fungerar som en handbok för krisledning som tillämpas i 

den operativa hanteringen av en händelse med den strategiska handlingsplanen som stöd. 

I den operativa krisledningsplanen finns detaljerade beskrivningar av hur dokumentation 

och stabsgenomgångar kan bedrivas samt utförliga beskrivningar av krislednings-

organisationens funktioner. I krisledningsplanen anges också vilka lokaler med 

nödvändig teknisk utrustning för teknisk ledning och samverkan som disponeras vid en 

extraordinär händelse.  

Krisledningsplanen uppdateras årligen. För denna revidering ansvarar kommundirektör 

och säkerhetskoordinator. 

6.1.1 Krisledningsnämnd 

När krisen kräver snabbare prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen 

kan hantera, kan krisledningsnämnden träda i kraft. Vid en extraordinär händelse är tid 

ofta en bristvara, och det är på grund av detta som möjligheten till att aktivera en 

krisledningsnämnd finns. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela, eller 

delar av, verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den utsträckning som är 

nödvändig, med hänsyn till krisens art och omfattning. Syftet med krisledningsnämnden 

                                                        
12 Länsstyrelsen i Örebro län (2017) Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap 
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är alltså att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse. 

Beslut om att aktivera krisledningsnämnden tas av krisledningsnämndens ordförande13. 

I Lindesbergs kommun är det Utskottet för stöd och strategi som utgör kommunens 

krisledningsnämnd. En mer utförlig beskrivning av krisledningsnämndens uppdrag 
återfinns i Lindesbergs kommuns Reglemente för krisledningsnämnd. 

6.1.2 Krisledningsstab 

Krisledningsstaben bedriver den strategiska ledningen vid en kris eller annan oönskad 
händelse.  

Krisledningsstabens organisation är flexibel och ska ändamålsenligt 

anpassas till de uppgifter som ska hanteras utifrån den aktuella 

händelsens förutsättningar. 

Krisledningsstaben fungerar som en ”arbetsgrupp” för beslutsfattaren som ger staben 
direktiv och riktlinjer. Staben bereder underlag för nödvändiga och taktiska beslut.  

Vid en kommunövergripande krisledning är kommundirektören beslutsfattare, men vid 

extraordinära händelser kan krisledningsstaben istället bereda underlag för beslut till 

krisledningsnämnden och verkställer då också nämndens fattade beslut. 

Stabschefen ansvarar för, leder och samordnar arbetet inom staben. Stabschefen beslutar 

om och leder stabsorienteringarna, upprättar en stabsarbetsplan och svarar för stabens 

arbete gentemot beslutsfattaren.14 I Lindesbergs kommun finns en utsedd stabschef för 

den kommunövergripande krisledningen som också fungerar som funktionsansvarig för 

denna roll. 

Krisledningsstaben kan i ett initialt läge bestå av endast beslutsfattare och stabschef. 

Krisledningsstaben organiseras därutöver utifrån tre huvudsakliga funktionsområden; 

service, analys, samt kommunikation. För respektive område finns en utsedd funktions-

ansvarig som ansvarar för initial bemanning av funktionen samt att organisera det 
operativa arbetet i funktionen vid ett stabsläge.   

Krisledningsstabens huvudsakliga funktioner; kommundirektör, kommunövergripande 

stabschef, serviceansvarig, analysansvarig, samt kommunikationsansvarig träffas 

kontinuerligt för att hantera övningsplanering, utvärdering av övning samt uppdatera 

krisledningsplanen och annat som berör den operativa krisledningen. Dessa utsedda 

funktionsansvariga sammanträder under ledning av kommundirektören vid tre tillfällen 

per år.   

                                                        
13 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 2 kap. 3§ 
14 Svensson (2007) Staber och stabsarbete vid kriser, risker och olyckor, Studentlitteratur 
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Figur 4Stabsorganiseringen i Lindesbergs kommun

6.1.2.1 Funktioner i staben

Stabens olika funktioner kan delas in i tre övergripande grupper; service, analys och
kommunikation. Dessa delar behöver alltid bemannas i ett stabsarbete, men hur
omfattande bemanningen är i respektive grupp avgörs utifrån händelsens art och
omfattning.

6.1.2.1.1 Service

Inom servicefunktionen etableras krisledningsstabens administrativa funktion. Kravet på
dokumentation är lagstadgat och ska aktiveras omgående vid stabsläge. Detta gäller
dokumentation och registrering av såväl händelseförlopp som vidtagna åtgärder och
fattade beslut. Servicefunktionen bistår även med framställning av underlag till
stabsgenomgångar och att planera för uthållighet hos krisledningen (avlösning av
personal).

Funktionen bemannas med fördel av personal som är vana att föra protokoll och hantera
dokumentation och annan mötesmetodik. Mallar för att föra loggbok och dokumentera
uppgifter finns i kommunens krisledningsplan.

Servicefunktionen säkerställer äventillgång till fungerande data- och telekommunikation.
I första hand används normala kommunikationsvägar som exempelvis möten, telefon-
och skypesamtal, sms eller mejl. I de fall då telefoni och elektronisk kommunikation inte
fungerar eller präglas av kraftiga störningar kan krisledningen använda RAKEL
(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning). Det är ett nationellt kommunikations-
system för samverkan och ledning som används av landets blåljusorganisationer (ex. polis
och räddningstjänst), men också inom kommunal och statlig krisberedskap. I Lindebergs
kommun har krisledningen tillgång till ett antal Rakel-enheter.

Funktionsansvarig för service är kommunens kanslichef.
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6.1.2.1.2 Analys 

Funktionens uppgift är att skapa lägesbild, regelbundet analysera det mest sannolika 

respektive det värsta alternativet avseende konsekvenser och hur situationen kan 

utvecklas i ett kort respektive ett längre perspektiv, samt utifrån detta göra en 

omfallsplanering. Till funktionen kopplas också specialister beroende på händelsens art. 

Dessa specialister kan vara interna resurser med god inblick i de verksamheter som 

drabbats eller kan drabbas, eller utgöras av extern expertis som kallats in för att ge stöd i 

analysprocessen. 

Olika aktörer och organisationer agerar oftast parallellt i tid och rum vid en händelse. Då 

blir det avgörande att upprätta en fungerande dialog via samverkan, för att uppnå 

gemensamma mål och/eller förståelse för varandras hantering av händelsen. 15 

Samverkan är en viktig del i analysfunktionen.  I de fall då en händelse drabbar ett stort 

område med många aktörer inblandade blir en fungerande samverkan avgörande för 
hanteringen av händelsen.  

Funktionsansvarig för analys är kommunens säkerhetskoordinator. 

6.1.2.1.3 Kommunikation 

Kommunikationsfunktionen hanterar kommunikationen såväl internt som externt. Den 

interna kommunikationen innefattar informationsflödet i staben och i organisationen i 

övrigt. Den externa kommunikationen inbegriper andra berörda organisationer och 
aktörer samt kommunikation och information till media och allmänhet.  

Funktionen ska också samla information, via omvärldsbevakning och ska vid behov ta 

fram en kommunikativ lägesbild som underlag för att kunna identifiera behov av 

samverkan och samordning av kommunikationsinsatser. Den kommunikativa lägesbilden 

ska också kunna bistå som underlag för länets samlade regionala lägesbild. 

Kommunikationsfunktionen bemannas i huvudsak av kanslienheten, med stöd av berörda 

verksamheter.  

Mer information kring kommunikationsarbetet finns under avsnittet Kriskommunikation. 

Funktionsansvarig för kommunikation är kommunens kommunikatör. 

  

                                                        
15 Svensson (2007) Staber och stabsarbete vid kriser, risker och olyckor, Studentlitteratur 
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6.1.3 Krisledningens stödfunktioner

Till krisledningens förfogande finns också kommunens stödfunktioner vid extraordinära
händelser; Civilförsvarsförbundet/FRG, samt kommunens POSOM-grupp.

Figur 5Kommunens stödfunktioner i Lindesbergs kommun

6.1.3.1 Civilförsvarsförbundet/FRG

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av personer från olika frivilligorganisationer som
under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra
extraordinära händelser. Civilförsvarsförbundet Örebro län har utbildningsansvaret och
är samordnande för länets Frivilliga Resursgrupper. Civilförsvarsförbundet är drivande
för attetablera och utveckla FRG men varje FRG har en kommun som huvudman.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie
resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resurs-
gruppen kan, på begäran av kommunledningen, kallas in vid en samhällsstörning för att
exempelvis hjälpa till med evakuering, medmänskligt stöd till drabbade, information,
administration eller andra praktiska uppgifter.

6.1.3.2 Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM)

POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande och innebär att samhällets
samlade resurser skall samordnas i syfte att erbjuda de hjälpbehövande stöd vid stora
olyckor och katastrofer.

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar, som omfattar
ekonomisk och praktisk hjälp såväl som psykosocialt stöd, gäller både under normala
förhållanden och vid extraordinära händelser. I första hand ska kommunens socialtjänst
samt elevhälsa (inom barn och utbildningsförvaltningen) ansvara för den psykosociala
omsorgen och endast vid de tillfällen när de ordinarie resurserna inte räcker till aktiveras
POSOM.
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POSOM är en stödfunktion i kommunen som har till uppgift att ge krisstöd genom ett
psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade vid omfattande och traumatiska
händelser. POSOM består av en ledningsgrupp och flera stödgrupper och kan endast
aktiveras av räddningsledare eller kommunens krisledningsgrupp.

POSOM är en stödfunktion till ordinarie krisledning, men kan vara aktiverad utan att
kommunens krisledning är verksam, ex. via räddningstjänsten.

I Lindesbergs kommun utgörs POSOM ledningsgrupp av funktioner från barn och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Svenska kyrkan samt Polisen.

6.2 Stabsarbete vid en extraordinär händelse

Vid större händelser är det viktigt att krisledningen utformas enligt nationella principer i
stabsmetodik. Grunden till detta är att skapa ett likartat arbetssätt vad gäller stabsarbete,
vilket underlättar för personer från andra organisationer att hjälpa till i en stab.

Den nationellt vedertagna organisationsstrukturen vid stabsarbete är indelad i nio olika
funktioner som benämns med en bokstav som representerar organisationen samt
efterföljande siffra, ex. heter Länsstyrelsens funktioner L1-L9, så för kommunen benämns
funktionerna K1-K9.

K1. Personal
K2. Säkerhet
K3. Läge
K4. Service
K5. Analys
K6. Samband
K7. Kommunikation
K8. Juridik
K9. Samverkan
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Flera funktioner kan med fördel kombineras, ex. K1/K8 och K3/K5. Utifrån Lindesbergs
kommuns stabsorganisering med service, analyssamt kommunikation kan en fördelning
av de olika k-funktionerna se ut enligtfiguren nedan.

Figur 6K-funktionerna utifrån Lindesbergs kommuns stabsorganisering

6.2.1 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Vid samhällsstörningar kommer hanterande aktörer behöva samordna sina insatser,
prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. För att
kunna åstadkomma detta ska kommunen under en extraordinär händelse kunna stå värd
för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå.16

En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion med syfte att sluta
överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, fysiska
eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om hur en
samhällsstörning ska hanteras. Kommunen ansvarar bland annat för att sammankalla,
leda och dokumentera möten, samt att följa upp överenskomna åtgärder.17

16 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
17 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
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7. Kriskommunikation 

Kommunikationen mellan myndigheter, andra aktörer, allmänheten och medier är en 

fundamental del i hanteringen av en samhällsstörning.  Kriskommunikation är en form av 

strategisk kommunikation där det är av största vikt att kommunikationen är snabb, öppen 
och korrekt.18  

Kommunen ska utifrån sitt geografiska områdesansvar verka för att information till och 

kommunikation med medborgare, media, myndigheter och andra aktörer samordnas. 

Kriskommunikationen ska också bidra till att uppfylla de nationella målen för samhällets 

krisberedskap: 

 Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar och olyckor. 

 Trygga människors hälsa och personliga säkerhet. 

 Hindra och begränsa skador på egendom och miljö. 

Kommunen kommer under mandatperioden tillse att en mer lättillgänglig version av 

RSA:n tas fram, där risker och sårbarheter i Lindesbergs kommun presenteras utifrån ett 

medborgarperspektiv. Detta är ett viktigt steg i att, genom strategisk riskkommunikation, 
arbeta mer proaktivt med att uppfylla de nationella målen för samhällets krisberedskap. 

Som en del i detta förebyggande arbete ska också strategiska trygghetspunkter utpekas 

som sedan ska kommuniceras ut till medborgarna. Trygghetspunkterna behöver också 

beaktas i den operativa kriskommunikationsplanen, då rutiner för kommunikationen vid 
och om dessa trygghetspunkter bör upprättas.  

Kommunen har ett stort ansvar när det gäller att delge information till medborgare och 

andra som vistas i kommunen vid händelse av kris, och det är därför mycket viktigt att 
det finns robusta kommunikationskanaler. 

7.1 Kriskommunikationsorganisation 

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. 

7.2 Kriskommunikationsplan 

Den strategiska inriktningen för kommunens kriskommunikation anges i den strategiska 

handlingsplanen för krisberedskap. Utifrån denna strategiska inriktning arbetas det fram 

en mer operativ kriskommunikationsplan, där kommunikationskapacitet, förmåga, samt 
ansvarsfördelning konkretiseras. Detta utgör en del i kommunens krisledningsplan.  

                                                        
18 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
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8.Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa en rimlig lägsta driftnivå inom en
verksamhet, oavsett vilken störning verksamheten utsätts för. Kontinuitetsplaneringen
innebär att skapa systematisk motståndskraft, robusthet och säkerställa organisationens
leveransförmåga för att ordinarie verksamhet ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå,
oavsett störning.

Kontinuitetshantering är viktigt för det förebyggande arbetet vid grundberedskap, men
det är också en viktig del i det förberedande arbetet inför höjd beredskap. Eftersom
störningar kan inträffa såväl under grundberedskap som höjd beredskap, om än i olika
utsträckning, är det av vikt att vara förberedd på hur störningar ska hanteras inom
respektive verksamhet.

Genom ett systematiskt arbete med kontinuitetshantering kan en organisation snabbare
återhämta sig från och minska konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär
kortare avbrottstider i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska,
funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Kontinuitetshantering kan exempelvis hjälpa en organisation att kartlägga viktiga
verksamheter och processer och identifiera kritiska resurser. Arbetet kan också klargöra
vad som är acceptabla avbrottstider och identifiera åtgärder som behöver vidtas för att
minska risken för dessa avbrott. 19

Figur 7Hur kontinuitetshantering förebygger och minskar verksamhetsförlusteroch avbrottstid.

19 MSB –Kontinuitetshantering
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8.1 Verksamhetsansvar 

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett 

vad som inträffar. Det är därför viktigt att varje verksamhet inom kommunens 

organisation bidrar till denna kartläggning av kritiska resurser, beroenden och vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa organisationens leveransförmåga. 

Kontinuitetshanteringsarbetet kan också möjliggöra de verksamhetsspecifika planer som 
behövs för att hantera de störningar som, trots vidtagna åtgärder, ändå kan uppstå. 

8.2 Kommunövergripande kontinuitetshantering 

Risk- och sårbarhetsanalysen identifierar och gör oss medvetna om olika risker som finns 

i vår närhet och vår sårbarhet inför dem, medan kontinuitetshantering utgör ett naturligt 

nästa steg som syftar till att vidta åtgärder för att skapa robusthet och minimera den 

sårbarhet och de risker som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.  

Kontinuitetshantering kan i sin tur ge ett bra underlag till RSA-arbetet genom den 

beroendeanalys, riskbedömning och de åtgärdsförslag som tas fram. Det handlar med 

andra ord om ett växelberoende som kan ge positiva synergieffekter för kommunens 

krisberedskap. 

Genom att kontinuitetshanteringsarbetet bedrivs kommunövergripande skapas en 

överblick över interna och externa beroenden, samt tydliggör kommunens förmåga 

utifrån såväl personell resursfördelning som vilka lokaler som kan nyttjas vid en 

händelse. Det kommunövergripande perspektivet ger dessutom ett värdefullt underlag 

för kommande krigsorganisation som, enligt kommunöverenskommelsen gällande civilt 

försvar20, ska påbörjas i kommunerna senast 2020. 

Det kommunövergripande kontinuitetshanteringsarbetet för Lindesbergs kommun följer 

samma process som risk- och sårbarhetsanalysen och samordnas av kommunens 

säkerhetskoordinator.  

  

                                                        
20 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 
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9. Utbildning och övning 

Kommunen ansvarar enligt lag för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid en 

extraordinär händelse. Detta gäller den kommunövergripande krisledningen såväl som 

ex. kommunalteknisk försörjning och krisstöd. 

Det finns också ett uttalat lagkrav att kommunens krisledningsnämnd och tjänstepersons-
ledning ska övas minst en gång per mandatperiod. 

Kommunen ska också, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och 

utvärdering av samverkansövningar på regional eller nationell nivå. 

9.1 Utbildnings- och övningsstrategi 

Utbildningar och övningar planeras med hänsyn till organisationens behov i syfte att 

skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete för verksamheten. Övnings-

verksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys21. 

Syftet med utbildning och övning är skapa förmåga att förebygga, hantera och utvärdera 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.  

Krisledningen bör övas för att upprätthålla kunskapsnivån, men det är också av stor vikt 

att krisledningen har god kunskap i stabsmetodik eftersom det skapar en gemensam 
grund för hur krisledning ska bedrivas på bästa sätt. 

Vid övningsplanering är det också viktigt att tänka in vad syftet med övningen är, vilka 

funktioner som behöver övas och om fokus är det interna arbetet eller om övningen ska 

planeras utifrån ett samverkansperspektiv. Denna samverkan kan innefatta såväl intern 

samverkan inom kommunens verksamheter som att externa aktörer, exempelvis polis 

eller annan kommun, deltar. Huvudsaken är att olika funktioner övas kontinuerligt för att 
skapa en sammanhållen krisledning. 

9.2 Utbildnings- och övningsmål 

• Uppmärksamma svårigheter som kan uppstå under en samhällsstörning. 

• Klarlägga styrkor och svagheter i ledarskap, kommunikation och samverkan. 

• Förtydliga ansvar- och rollfördelning inom förvaltningar och mellan förvaltningar, 

samt vid utökad samverkan med central krisledning. 

• Krisledningsorganisationen har god kännedom om krishanteringssystemet, 

kommunens styr- och stöddokument samt sin egen uppgift. 

• Kommunen baserar sitt krisledningsarbete på den nationella stabsmetodiken 

samt MSB:s gemensamma grunder för samverkan och ledning.  

                                                        
21 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
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9.2.1 Kritiska funktioner 

Alla kommunens verksamheter har ett ansvar för att vara utbildade, övade och 

förberedda för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Vissa funktioner pekas 

ut i lagtext och styrdokument som särskilt avgörande och centrala. Dessa förväntas öva, 
utbildas och förberedas mer omfattande.  

Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden övas och utbildas minst en gång per mandatperiod. 

Krisledningsstab 

Krisledningsstaben övas och/eller utbildas minst en gång per år. Detta gäller såväl viktiga 

funktioner i vardagen som kan tänkas arbeta i en stab, såväl som utpekade stabs-
funktioner gällande exempelvis dokumentation, service, kommunikation, IT. 

Förvaltningarnas krisledningsgrupper 

Förvaltningarnas krisledningsgrupper övas och/eller utbildas minst en gång per år.  

Samhällsviktiga kommunala verksamheter 

Linde Energi AB och Samhällsbyggnadsförbundet ska övas och/eller utbildas minst en 

gång per mandatperiod.  

Stabschefer 

Utsedda stabschefer ska övas och/eller utbildas minst en gång per mandatperiod. 

POSOM 

Kommunens POSOM-grupp ska övas och utbildas minst en gång per mandatperiod. 

9.3 Aktiviteter 

Specifika övnings- och utbildningsaktiviteter beslutas årvis, i samråd mellan kommun-

direktör och funktionsansvariga i krisledningsstaben, med utgångspunkt i de angivna 
övnings- och utbildningsmålen.   



L I N D E S B E R G S  K O M M U N  Strategisk handlingsplan för krisberedskap    28 

 

10. Uppföljning och utvärdering 

Strategisk handlingsplan för krisberedskap ska följas upp, utvärderas och revideras varje 

mandatperiod och ligga till grund för kommande styrdokument. 

10.1 Uppföljning av statlig ersättning 

Kommunen får varje år en statlig ersättning för att stärka krisberedskapen. Ersättningen 

avser de specifika uppgifter som regleras i LEH och i Överenskommelsen om kommunernas 

krisberedskap. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering 

av arbete med krisberedskap. 

Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts under 

föregående år. Redovisningen omfattar såväl ekonomisk som verksamhetsrelaterad 
dokumentation av genomförda aktiviteter.22 

10.2 Utvärdering av händelser och övningar 

I krisledningsplanen finns en vägledning för genomförande av utvärdering för händelser. 

Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller 

kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer.23 

  

                                                        
22 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
23 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
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Utskottet för stöd och strategi 
 

Måltidsenhetens redogörelse om verksamhetens påverkan av 

coronapandemin  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Kostchefen redogör för hur Måltidsenheten har påverkats och berörts av  
senaste tidens händelser kopplade till coronapandemin. 

Konsekvenser 

Störst påverkan har osäkerheten kring antalet matgäster inom förskola, 
grundskola och gymnasiet haft på Måltidsenheten. Stora variationer i 
elevnärvaron har medfört betydande svårigheter att planera 
verksamheternas produktion.  

Coronapandemin har krävt både nya rutiner och arbetssätt inom våra 
verksamheter. Åtgärder för att minska risken av smitta har krävts inom både 
skola och äldreomsorg.  

En kraftig minskning av livmedesinköp inom den privata sektorn (upp till 
80%) har medfört ett betydligt snävare beställningssortiment för den 
offentliga sektorn. 

Måltidsenhetens bemanning drabbades hårt under en tid med en sjukfrånvaro 
på över 30%. Efter hand har denna stabiliserats och kommit att hamna under 
kontroll. 

Coronapandemin har även påverkat landets samt den globala 
råvaruutvecklingen. Livsmedelsgrossister flaggar för prisjusteringar runt 
dryga tre procent överlag. Produktionsstopp, reserestriktioner och stängda 
gränser är några exempel som har bidragit till de ökade råvarupriser inom 
vissa områden. 

Henrik Arenvang Louise Auer 
Kommundirektör Handläggare 
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Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
 

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 

uppföljning (SOU 2020:27) Ku2020/01170/CSM 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 anta remissvar daterad 2020-08-20 som Lindesbergs kommuns 
yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Vi har kommenterat 7 delar i utredningen. Samtliga delar underlättar 
kommunernas arbete med nationella minoriteter. 

Henrik Arenvang Airie Tervaniemi 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Regeringskansliet, kulturdepartementet 

Bilagor: 

Remissvar SOU 2020.27 



Sammanfattning - Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning 
och uppföljning 

Länk till SOU:n: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2020/05/sou-202027/  

Utrednings analys 

I tjugo års tid har Sverige haft en minoritetspolitik. De nationella 

minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 

Samerna är även ett urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska, 

jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för 

samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken 

ska organiseras. Utredningen har även haft i uppdrag att 

föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. 

Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig 

organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. 

Sedan januari 2010 har Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget 

haft nationellt ansvar för samordning och uppföljning av minoritetspolitiken. 

En rad viktiga insatser har gjorts inom uppdraget för 

att främja förverkligandet av de nationella minoriteternas rättigheter, 

de nationella minoritetsspråkens fortlevnad och utveckling och tillämpningen 

av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Kommuner och regioner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och 

samiska samt utvecklings- och pilotkommuner inom strategin 

för romsk inkludering som fått stöd av uppföljningsmyndigheterna 

har tagit viktiga steg framåt. I övriga kommuner har dock 

genomförandearbetet gått mycket långsamt och grundskyddet i minoritetslagen 

har fått begränsat genomslag. 

Utredningen har kunnat konstatera att arbetet med samordningen 

och uppföljningen av minoritetspolitiken har inneburit en rad utmaningar. 

Uppföljningsmyndigheternas uppdrag är otydligt. Detta har 

fått betydelse för hur myndigheterna dels väljer att tolka sitt uppdrag, dels prioriterar 

i arbetet. Uppföljningsmyndigheterna har inte använt sig av möjligheten att själva 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/05/sou-202027/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/05/sou-202027/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/05/sou-202027/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/05/sou-202027/


definiera sitt uppdrag. Ingen fördjupad analys av uppdraget och myndigheternas roll 

utifrån skrivningar i förarbeten och regleringsbrev tycks ha gjorts. (avsnitt 4.6) 

Uppföljningsmyndigheternas mandat i förhållande till andra myndigheter 

är vidare svagt och arbetet har tenderat att bli kortsiktigt. Otydligheten gör det svårt för 

kommuner, regioner och statliga myndigheter 

att veta vad de kan förvänta sig av uppföljningsuppmyndigheterna. 

Samverkan mellan statliga myndigheter har varit begränsad. 

Utredningen anser att de personella resurser som står till uppföljningsmyndigheternas 

förfogande för uppdraget har varit alltför begränsade 

i förhållande till regeringens ambitioner med verksamheten. 

(avsnitt 4.6.1) 

Det är även oklart för de nationella minoriteterna vad de kan förvänta 

sig av uppföljningsmyndigheterna vilket riskerar att leda till 

frustration, irritation och bristande tillit. Minoriteterna efterlyser en 

tydligare dialog kring nödvändiga prioriteringar och saknar i hög 

utsträckning en pådrivande funktion – en motor – i minoritetsarbetet. 

(avsnitt 5.2.3) 

Enligt regeringen ska det fortsatta arbetet präglas av ett rättighetsbaserat 

arbetssätt. Det innebär, enligt utredningens bedömning, 

ett förändrat förhållnings- och arbetssätt inom ramen för uppföljningen 

och främjandet av minoritetspolitiken. I detta ingår att identifiera 

och systematiskt motverka rättsliga, strukturella och praktiska 

hinder mot förverkligandet av minoritetsrättigheter, samt att 

bidra till att stärka de nationella minoriteternas tillgång till sina rättigheter. 

Det förutsätter ett ökat inflytande för minoriteterna och att 

gruppernas sakkunskap tas till vara mer systematiskt och i högre 

utsträckning i arbetet. För att uppföljningsmyndigheterna ska kunna 

arbeta på ett sådant sätt behövs ett aktivt angreppssätt, en djup förståelse 

för de folkrättsliga åtagandena som rör de nationella minoriteternas 

rättigheter samt ett brett perspektiv på minoritetsfrågorna 

och de nationella minoriteternas situation. (avsnitt 5.2) 

Den nuvarande uppföljningen har inte i tillräcklig omfattning 



speglat de nationella minoriteternas situation. Minoriteternas möjligheter 

att lyfta problematiska frågor bör underlättas och de judiska, 

romska, sverigefinska och tornedalska minoriteternas roll i uppföljningsarbetet 

bör förtydligas. Samernas möjligheter att lyfta sådana frågor inom Sametingets 

uppföljningsuppdrag bedöms redan nu vara 

goda. (avsnitt 5.4) 

Uppföljningssystemet ska, enligt utredningen fortsättningsvis 

bygga på följande delar: 

•  En förtydligad målstruktur. 

•  Ett förtydligat, mer strategiskt inriktat och resursmässigt förstärkt 

uppföljningsuppdrag. 

•  En bred löpande bevakning av genomförandet av politiken, inklusive 

utvecklingen inom de politikområden som minoritetspolitiken 

överlappar eller berör. 

•  En periodisk uppföljning som i sin tur bör bestå av en årlig rapportering 

samt en eller flera rapporteringar med längre intervall. 

•  Särskilda utvärderingar och andra djupare analyser. 

 

Minoritetspolitikens tre delområden diskriminering och utsatthet, 

inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet utgör 

en central del av uppföljningssystemet. Utredningen har gjort bedömningen 

att delområdena inte är fullt ut ändamålsenliga och att de 

behöver ses över. (avsnitt 6.6) 

Uppföljningen av minoritetspolitiken behöver bli mer långsiktigt 

och strategiskt inriktad. Uppföljningen är basen för regeringens styrning. 

Om uppföljningen är kortsiktig riskerar även styrningen att bli 

kortsiktig. Fokus i uppföljningen behöver förskjutas från den årliga 

rapporteringen till ett mer långsiktigt perspektiv. (avsnitt 6.6) 

Uppföljningsmyndigheterna behöver ges ett förtydligat och mer 

strategiskt inriktat uppdrag. Detta innebär att de tydligare bör ges 

ansvar för att göra en kontinuerlig analys av det samlade informations- 

och analysbehovet på nationell nivå. I ansvaret bör ingå att 

verka för att utveckla den samlade informationsinsamling och analys 



som görs inom staten och av andra aktörer i fråga om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Detta bör ske genom att uppföljningsmyndigheterna 

samråder och samverkar med andra aktörer och 

genom att de lämnar förslag till regeringen. Av detta följer att 

uppföljningsmyndigheterna 

behöver ha en grundläggande överblick över 

statens analys- och utvärderingsresurser. De bör även följa, ta till 

vara och uppmuntra eventuell forskning på området. (avsnitt 6.6)  

Den centrala samlade uppföljningen av minoritetspolitiken ska 

bygga på den befintliga informationsinsamling och analys som sker 

inom olika sektorer. Om det finns behov av förbättrad informationsinsamling 

och analys bör den i första hand utvecklas inom respektive 

sektor. Uppföljningsmyndigheterna bör endast ägna sig åt insamling 

av primärdata inom områden som inte kan täckas av insamling inom 

olika sektorer. (avsnitt 6.6) 

Uppföljningen kommer att kräva mer resurser och en förstärkt 

kompetens framgent om den ska räcka till för att täcka de olika 

behoven och hålla en tillräckligt hög kvalitet. Det behöver vara möjligt 

för myndigheterna att utveckla specialistkompetens bland personalen 

och att upprätthålla en analysmiljö som är stabil över tid. 

(avsnitt 6.6) 

En central del i det mer strategiskt inriktade uppföljningsuppdraget 

bör vara en bred löpande bevakning av genomförandet av 

politiken, inklusive utvecklingen inom de politikområden som minoritetspolitiken 

överlappar eller berör. Den löpande bevakningen ska 

syfta till att kontinuerligt fånga upp hinder och utvecklingsbehov 

samt ge underlag för beslut om utvärderingar och andra djupare 

analyser avseende sådana hinder och behov. I bevakningen bör ingå 

att hålla sig underrättad om andra statliga myndigheters arbete och 

hur de har integrerat minoritetspolitiken. Bevakningen behöver utgå 

från det förhållandet att de nationella minoriteternas situation ser 

olika ut. Detta innebär att uppföljningsmyndigheterna behöver vinnlägga 

sig om att täcka in alla de områden och myndigheter som är 



relevanta sett ur var och en av minoriteternas synvinkel. (avsnitt 6.6) 

Myndigheterna som ansvarar för uppdraget bör göra en kontinuerlig 

analys av det samlade informations- och analysbehovet på 

nationell nivå inom minoritetspolitiken. Särskilda utvärderingar och 

andra djupare analyser bör utföras av den eller de myndigheter, eller 

andra aktörer, som är bäst lämpade för uppgiften i det enskilda fallet. 

Uppföljningsmyndigheternas roll bör i första hand vara att ansvara 

för att kontinuerligt göra en samlad bedömning av behovet av sådana 

utvärderingar och analyser och hur detta behov kan tillgodoses mest 

effektivt och ändamålsenligt. Utvärderingar och djupare analyser bör 

inte ske inom ramen för en årlig rapportering utan efter en behovsanpassad 

tidsplanering. 

Den nuvarande uppföljningen bygger på årlig rapportering.  

Utredningen bedömer att den periodiska uppföljningen behöver bygga  

på minst ett längre intervall utöver det årliga. Det behövs en fördjupad 

bedömning av vilket informations- och analysbehov som finns på  

årsbasis respektive med längre intervall. Den årliga rapporteringen 

bör inriktas på regeringens behov av dels underlag till budgetpropositionen, 

dels uppgifter om medelsanvändningen i fråga om anslag 7:1 (utgiftsomr. 1). 

Rapporteringen bör även innehålla en översiktlig redogörelse för den ur minoriteternas 

synvinkel viktigaste händelseutvecklingen under det gångna året. Övergripande effekter 

av minoritetspolitiken, det utredningen kallar slutliga effekter i förhållande 

till politiska mål samt samhällseffekter, bör rapporteras med 

längre intervaller och bygga på en kombination av kvantitativa uppgifter, 

exempelvis redovisade i form av indikatorer, och annat underlag 

av mer kvalitativt slag. (avsnitt 6.6) 

Uppföljningen bör också ta fram utvärderingar och andra djupare 

analyser som inte sker med förbestämda tidsintervall. De särskilda 

utvärderingarna och andra djupare analyserna bör ske i syfte exempelvis 

att, på kort eller lång sikt, ge underlag för att åtgärda hinder 

för genomförandet av politiken, utveckla politikens innehåll eller ge 

en fördjupad bild av dess effekter. (avsnitt 6.6) 

Utredningen konstaterar att ordningen att statliga myndigheter 



redovisar sina minoritetspolitiska uppdrag till uppföljningsmyndigheterna 

inte har fungerat. Utredningen anser därför att uppföljningsmyndigheterna 

i första hand själva bör bedöma vilka myndigheter som 

är berörda av politiken och genom kontakter med myndigheterna 

skaffa sig de uppgifter som behövs. Ordningen att statliga myndigheter 

redovisar sina minoritetspolitiska uppdrag till uppföljningsmyndigheten 

kan avskaffas. (avsnitt 6.6) 

Det nuvarande indikatorsystemet för uppföljning av minoritetspolitiken 

behöver omprövas. En omprövning och översyn av indikatorsystemet 

bör göras först efter att översynen av delområdena och 

andra övergripande förändringar av ansvaret för uppföljningen och 

utformningen av uppföljningssystemet är genomförda. (avsnitt 6.6) 

De av uppföljningsmyndigheterna genomförda främjande- och 

samordningsinsatserna har sammantaget inte varit tillräckliga i förhållande 

till behoven. Det har funnits problem i framförhållningen i 

det stöd som erbjudits. Vissa stödinsatser till kommuner och regioner, 

respektive mellan kommuner och regioner, bör av effektivitetsskäl 

samordnas på ett sätt som inte sker i dag. (avsnitt 7.4)  

Insatser för att främja det grundläggande minoritetsskyddet som 

gäller i hela landet, har inte genomförts i tillräcklig utsträckning, 

enligt utredningens bedömning. Ett intensifierat främjandearbete 

bestående av riktade kunskapshöjande och synliggörande insatser, 

kombinerat med besök och erbjudande av regionala konferenser, 

bedöms på sikt kunna leda till bättre genomslag för grundskyddet. 

(avsnitt 7.4) 

Analyser som gjorts inom ramen för uppföljningen har inte givit 

en tillräckligt tydlig bild av den faktiska situationen i kommuner och 

regioner. Den bristande analysen har påverkat möjligheterna att vidta 

effektiva och ändamålsenliga samordnings- och främjandeinsatser. 

(avsnitt 7.4) 

En mycket viktig del av främjandearbetet är att identifiera, analysera 

och systematiskt sprida kunskap och erfarenhet om framgångsfaktorer 

i genomförandearbetet. Lärandet inom minoritetspolitiken 



behöver öka betydligt. Det behövs verktyg för att systematiskt sprida 

kunskap och erfarenheter. Det behövs en fördjupad analys av framgångsfaktorer 

och förutsättningarna att systematiskt duplicera sådana 

faktorer. (avsnitt 7.4) 

För att undanröja strukturella hinder kopplade till bristen på personal 

med språk- och kulturkompetens, och för att bygga kapacitet, 

krävs det strategiska, samordnade och långsiktiga insatser. Det kan 

behövas gemensamma satsningar av olika slag eller samverkan mellan 

en rad olika aktörer inom det offentliga. Kommuner och regioner 

behöver konkreta stödinsatser för att komma vidare i arbetet och systematiskt 

bygga långsiktigt hållbara lösningar för att säkerställa kompetensförsörjning 

av personal som kan minoritetsspråk, i första hand 

inom äldreomsorg, förskola och skola. Det handlar framför allt om 

att skapa gemensamma lösningar för fortbildning och att höja statusen 

på arbetet och därmed öka incitamenten för människor att söka 

sig till sådant arbete. Av effektivitetsskäl och för att undvika dubbelarbete 

krävs samordning av insatserna. (avsnitt 7.4) 

Uppföljningen har inte varit samlande och pådrivande i förhållande 

till övriga statliga myndigheter på det sätt som var avsett. Ett tydligare 

ansvar för en gemensam stödfunktion för sektorsmyndigheter 

bör av effektivitetsskäl övervägas och bör ingå som en del av det 

nationella samordnings- och uppföljningsansvaret inom minoritetspolitiken. 

(avsnitt 7.4)  

En förutsättning för att kunna samverka är att myndigheterna har 

en överblick över andra myndigheters uppdrag och sätt att arbeta. 

Det vore både effektivt och ändamålsenligt att tillhandahålla ett 

system eller en struktur för att öka överblicken, eftersom ett stort 

antal tjänstepersoner som i dag arbetar med frågorna annars skulle 

behöva lägga resurser på att skaffa sig denna överblick på egen hand. 

Det vore mest ändamålsenligt och effektivt om en myndighet med 

nationellt samordnings- och uppföljningsansvar hade i uppdrag att 

ansvara för en struktur för att främja samverkan. Samverkan behövs 

framför allt i frågor som rör samråd med de nationella minoriteterna 



och informationsinhämtning av olika slag. Uppföljningen bör i första 

hand bygga på befintliga strukturer för insamling av information 

inom respektive sektor. (avsnitt 7.4) 

Bristande stöd och samordning bidrar till dubbelarbete på lokal 

och regional nivå, vilket i förlängningen innebär att kommuner och 

regioners förutsättningar för att utnyttja statsbidraget så effektivt 

som möjligt försämras. Starka effektivitetsskäl talar således för att 

uppföljningsmyndigheternas resurser för främjande och samordning 

måste stärkas så att de bättre kan motsvara kommuners och regioners 

behov. Stödet behöver också utvecklas så att kommuner och 

regioner erbjuds ändamålsenligt metodstöd utifrån faktiska behov. 

(avsnitt 7.4) 
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Verksamhets- och ekonomisk rapport:  

 Finskt förvaltningsarbete 2019 
   

EKONOMISK RAPPORT 

 Vi har lämnat den årliga ekonomiska rapporten till Länsstyrelsen i 

Stockholm som är tillsynsmyndigheten för Nationella minoritetslag-

stiftningen.  

 Vi har under 2019 nyttjat hela det statliga bidraget på 660 000 kr. 

Av dessa 660 000 kr går merparten till samordningskostnaden lön, ca 

80%. Resterande medel, 132 358 kr gick till verksamhet enligt nedan: 

  

   

 

 FÖRKLARINGAR 

Vi har hållit budget, en omdisponering gjordes dock där vi ökade på 

informationskostnaderna eftersom vi under 2019 hade lägre kostnad för 

språk och kultur och inte haft kostnader för personalutbildning, annat än 

smärre kurskostnad för förskolepersonal. 

Information: Annonskostnaderna ändrades radikalt, dels för prishöjning i 

en av sverigefinska tidningarna. dels för att 2020 års kostnad 

debiterats på 2019 (20 020kr) 

Seniorverksamhet: seniorträffar med folkhälsotema/lågtröskelservice 

anordnades genom samordnarens försorg efter önskemål från finska 

seniorer. 

  

  -bilaga 1: Ekonomiska rapporten till Länsstyrelsen i Stockholm 
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 VERKSAMHETSRAPPORT 

 

 Omorganisation av finska förvaltningsarbetet fortgår. Vi har förberett i 

den nya styrmodellen för arbetet med nationella minoriteter. I och med 

den nya skärpta minoritetslagstiftningen från januari 2019 har vi haft 

genomgångar för politikergrupper samt förvaltningsledningar men 

kommer att behöva fortsätta arbeta fram nya mål och riktlinjer för vårt 

minoritetspolitiska arbete.  

 Eftersom det under 2019 inte funnits någon verksamhetsplan med 

förvaltningsspecifika delar, finns heller inte rapport från förvaltningarna 

med här, bara en kommentar om vad samordnaren löpande fått veta om 

pågående verksamhet.   

 
Seniorverksamhet: Vi har inte haft några merkostnader för 

äldreomsorgen under 2019 men har istället satsat på seniorträffar med 

folkhälsotema, samhällsinformation, samt bassängträning på finska. Vi har 

haft samverkan med Länsstyrelsen och biblioteket ang. digital service, 

samt konsumentinfo och balansträning. På träffarna har vi haft fysisk 

träning samt datakunskap. 

Kulturverksamhet: Vi har haft kulturarrangemang i samverkan med 

Frövi pappersbruksmuseum, biblioteket och Filmstudion i form av musik, 

föreläsningar och två finska filmer och en teater. Samordnaren är alltid 

med för att sprida information om arbetet med nationella minoritetens 

sverigefinnar. 

Tack vare år 2018 publicerade antologin, har vi haft några föreläsningar 

om den samt blev inbjudna till en sverigefinsk bokmässa på 

Finlandsinstitutet med den. Den blev även inläst genom bibliotekets IRIS-

media. 

Vi har också samverkat med kulturenheten i bl.a. föredrag och utställning. 

Sverigefinska kulturveckan genomfördes även i år vecka 49 i samarbete 

med biblioteket, och i år med en fotoutställning med foton av och till 

minne av Kaarlo Heiniemi som dog i Stråssa gruva 1960. Utställningen 

producerades i samverkan med kulturhistoriska arkivet. 

Samverkan: Frövifors, biblioteket, Väntjänsten, vars finska del har startat 

en körverksamhet som besöker bl.a. boenden. Filmstudion har visat två 

finska filmer samt riksteaterföreningen en direktsänd teaterföreställning 

från Helsingfors. 

 Vård och Omsorg: Samordnaren har inte fått någon rapport om att det 

omsorgen på finska kunnat utvecklas. Det verkar vara fortsatt svårt att 

täcka behovet av omsorg på finska. Det råder brist på finsktalande 

personal. Inga kurser i vårdfinska har efterfrågats under 2019. 
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 Barn och utbildning: 

 En förskollärare har varit på re-vitaliseringskurs.  

 

 Information: 

Extern information: Hemsidan med aktuell information uppdateras 

kontinuerligt. Besöks-antalet toppar vissa perioder men snittet på 

veckobesökarantalet ligger mellan 125-150. Dock visar vår egen 

enkätundersökning bland sverigefinska seniorer på seniorträffarna, att 

bara 1 av 13 letat information på nätet, de andra hade fått information via 

pappersposten eller sin förening. 

Information om verksamheten delas också ut via bibliotek, föreningar och 

per vanlig post till dem som vill ha. Vi annonserar i två finska rikstäckande 

tidningar samt NA. Även Linde-kultur har lagt upp vår verksamhet på sin 

webb.  

Intern information: Lagstiftningen skärptes från 1 jan och vi har haft 

genomgångar med berörda förvaltningar. 

 Samråd: 

 Vi hade två öppna samråd med sverigefinska minoriteten. 

 

 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

 Mycket av det finska förvaltningsarbetet har legat på sparlåga i väntan på 

nya organisationsformen/styrmodellen där resurser bättre ska kunna 

nyttjas och som sedan blir en mer integrerad del av kommunens arbete i 

frågor som berör de nationella minoriteterna. Dock har vi haft omfattande 

informationsinsatser i ledningsgrupper ang. den stärkta lagstiftningen och 

förståelsen för vikten av att arbeta med frågan tycks ha ökat. 

 Bristen på finsktalande personal är fortfarande menlig för verksamheten 

och vi har inte kunnat stilla den oro som finsktalande äldre har inför sin 

ålderdom.  

 Dock har finska arbetet synliggjorts på bra sätt via samverkan med andra 

aktörer och press. 

 

 Lindesberg 27 januari 2020  

 Airie Tervaniemi  

  

 

Bilaga: Lindesbergs redovisning av statliga bidraget för 2019 till Länsstyrelsen i Stockholm sid. 6-7 
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