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Sammanfattning 

Att utbrottet av covid-19, som startade i den kinesiska staden Wuhan, skulle utveckla sig till en 

global pandemi var det få i världen som kunde förutspå. Nu snart ett år senare har tusentals 

människor världen över både insjuknat och avlidit i covid-19 och ingen vet hur länge pandemin 

kommer att fortgå. Enköpings kommun är en av många samhällsaktörer som blivit berörda av 

pandemin där kommunens verksamheter och ledning arbetat intensivt med att hantera 

konsekvenserna av sjukdomen. 

I denna utvärderingsrapport har Combitech AB dokumenterat Enköpings kommuns hantering av 

konsekvenserna kopplat till utbrottet av covid-19 under våren 2020. Uppdraget har genomförts, 

dels som en skrivbordsstudie av befintliga underlag och dels som en intervjuundersökning. 

Resultatet av undersökningen har sammanställts i en del för den övergripande krisorganisationen 

och i en specifik del för vård- och omsorgsförvaltningen. Slutsatser och förslag på åtgärder har 

tagits fram, på både kort och på lite längre sikt.  

 

Kommunen har i stort kunnat upprätthålla sina kärnuppdrag, trots att konsekvenserna av den 

pågående pandemin framför allt påverkat vård- och omsorgen i mycket hög grad. Men följderna  

har även varit kännbara för både skolor/förskolor och övriga verksamheter inom kommunen. En 

avgörande framgångsfaktor har dock varit personalens kompetens, vilja och kämpaglöd till 

problemlösning, och där kommunens hantering av händelsen har i många avseenden fungerat 

bra. En samordningsfunktion tillsattes i början av mars för att hantera informationsflödet och 

som senare utvidgades till en stabsfunktion. Samverkan mellan ISF-stöd och förvaltningarna har 

fungerat bra, med en tydlig inriktning och kontinuerliga samordningsmöten. Kommunikationen 

ut mot allmänheten, trots vissa svårigheter kring extern samverkan och vissa beslut, har också 

fungerat väldigt tillfredsställande. Mycket på grund av kontinuerlig bevakning och 

kvalitetssäkring av information.  

Men den stora utmaningen har framför allt varit kring ISF, dess roll och ansvar. Det har varit 

otydligt kring vilken roll som ISF bör ha och det har funnits en förväntan från förvaltningarna att 

ISF borde utgjort ett centralt beslutsforum och tagit höjd för att hantera kommunövergripande 

frågor istället för att enbart förmedla information. Det hade kunnat effektivisera arbetet i högre 

grad och minskat risken för att vissa frågor hanterades sent i processen. Det har också varit en 

otydlighet av de ingående funktionerna, som ISF och ISF-stöd, tillsatta roller och hur 

gränsdragningarna mellan de olika funktionerna bör se ut.  

Resultatet av utvärderingen för den övergripande organisationen har kommit fram till en rad 

åtgärder, där ett förslag till förbättringar är att genomföra systematiska övningar, både för den 

egna förvaltningen men också för hela kommunens krisorganisation. Andra förslag på åtgärder är 

att ta fram och tillsätta fasta och tydliga funktioner i ISF-stöd, ta fram arbets- och beslutsordning 

och se över inriktningsdokumentationen för hela krisorganisationen.  
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För vård- och omsorgsförvaltningen har hanteringen av pandemin också löpt på bra, även om 

arbetsbelastningen i vissa skeden varit omfattande. VO valde i tidigt skede att tillsätta en egen 

stab och tillsammans med en centralt tillsatt resurs för kommunikationsarbetet har arbetet 

kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt. En framgångsfaktor har varit att medlemmarna i 

staben genomgått utbildning i både krisledning och stabsmetodik, vilket har medfört en väl 

genomtänkt struktur för stabsarbetet, med tydliga uppdrag och samverkans- och beslutsvägar 

inom staben. En svårighet som identifierades var när omständigheterna krävde att stabsarbetet 

behövde övergå i digital form istället för att personalen kunde befinna sig i ett gemensamt 

stabsrum. Detta gjorde att dokumentationen till viss del blev lidande och att den visuella 

överblicken av hanteringen försämrades. Andra problem som är värda att uppmärksammas är 

bristen på eget beredskapslager för skyddsutrustning, avsaknad av ett arbetssätt för digital 

hantering och bristen på en övergripande pandemiplan för samtliga verksamheter inom 

Enköpings kommun.   
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1 Inledning 

Att utbrottet av covid-19, som startade i den kinesiska staden Wuhan, skulle utveckla sig till en 

global pandemi var det få i världen som kunde förutspå. I Sverige bekräftades det första fallet i 

Jönköping den 31 januari. I Uppsala län rapporterades det första fallet den 27 februari och den 11 

mars rapporterades det första svenska dödsfallet i Stockholm. Efter det har ett stort antal 

människor både insjuknat och avlidit i covid-19. Spridningen av coronaviruset är den största 

samhällskrisen i vår tid och medför omfattande konsekvenser för samhället, inte minst 

ekonomiskt.  

Enköpings kommun är en av många samhällsaktörer som blivit berörda av pandemin där 

kommunens verksamheter och ledning arbetat intensivt med att hantera konsekvenserna av 

sjukdomen. Händelseförloppet har på kort tid tvingat verksamheterna att ta fram nya arbetssätt 

och metoder. Verksamheterna har under våren brottats med en mängd utmaningar, exempelvis 

med att få fram tillräckligt med skyddsutrustning och att säkerställa nödvändiga resurser för att 

kunna fullfölja sina uppdrag. Pandemin är långt ifrån över, och kommunen behöver därför ha en 

fortsatt förmåga att kunna möta nya vågor av smittspridningen som drar över landet. Genom att 

både identifiera det som fungerade bra under vårens arbete och vad som kan utvecklas vidare ger 

detta viktiga erfarenheter och lärdomar som kan användas vidare för att utveckla 

kommunkoncernen för en ökad krishanteringsförmåga.  

Kommunen har en central roll i samhället, där de har ett ansvar att arbeta med krisberedskap och 

att ha en förmåga att hantera olika typer av samhällsstörningar inom dess geografiska 

områdesansvar. Hanteringen av covid-19 pågår fortfarande, och där samhällets aktörer just nu 

befinner sig mitt i hanteringen av en andra våg av smittspridningen. För Enköpings kommuns del 

har arbetet under hösten blivit allt mera intensivt och ligger nu i paritet med den hantering som 

bedrevs under våren 2020. har om än i mindre omfattning än i våras. Arbetet har genererat 

många lärdomar och erfarenheter som är värda att ta med sig in i den fortsatta utvecklingen av 

kommunens krisorganisation. 

2 Uppdrag 

Combitech AB har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering avseende Enköpings kommuns 

hantering av covid-19 under våren 2020. Utvärderingen ska ta sin utgångspunkt från en 

kommunövergripande nivå och den inriktnings- och samordningsfunktion som utgör grunden för 

kommunens samordning vid hantering av en allvarlig händelse. Utvärderingen ska vidare även 

omfatta det arbete som inriktnings- och samordningsstödet utgjort, samt det arbete som vård- 

och omsorgsförvaltningens stab har utfört.  
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2.1 Syfte och mål  

Det övergripande syftet med utvärderingen är att dra lärdomar och tillvarata erfarenheter från 

vårens hantering av covid-19 genom att identifiera vad som har fungerat bra och vad som kan 

behöva utvecklas vidare kopplat till kommunens krishanteringsförmåga. Målet är att Enköpings 

kommun ska få ett underlag som bidrar till implementering av lärdomar och förslag på åtgärder 

för en fortsatt utveckling av krisberedskapsförmågan.  

3 Metod 

Uppdraget har genomförts dels som en skrivbordsstudie av befintliga underlag som rör 

kommunens hantering av allvarliga/extraordinära händelser samt dokumentation från ISF:ens 

arbete, och dels av en intervjuundersökning. Den empiriska undersökningen genomfördes med 

kvalitativ metod genom djupintervjuer per telefon. Resultatet av undersökningen har 

sammanställts i denna rapport, där slutsatser och rekommendationer har formulerats baserat på 

undersökningens resultat.  

 

3.1 Intervjuundersökningen 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från ett frågeunderlag, där följdfrågor ställdes 

beroende på respondenternas svar. Totalt har 32 representanter för Enköpings kommun, ENA 

Energi samt Enköpings Hyresbostäder blivit intervjuade under oktober månad 2020. 

Intervjuerna har i efterhand sammanställts och i denna process har också svaren avidentifierats i 

syfte att ta bort spårbarheten till enskilda personers svar.  

 

4 Kommunens roll, uppgift och ansvar 

4.1 Uppgift och ansvar 

Kommunen har en central roll när det gäller samhällets krisberedskap och styrs av ett antal lagar 

för sitt arbete. En kommun ansvarar för många olika verksamheter, som exempelvis äldreomsorg, 

skola och vattenförsörjning, och dessa måste fortsätta fungera även under en pågående 

samhällsstörning.  

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

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner planera för hur de ska kunna 

minska risken för att något drabbar verksamheten, men behöver också ha en förmåga att kunna 

hantera allvarliga störningar som påverkar verksamheten. Inför varje mandatperiod ska 

kommunen utifrån LEH fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. 
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Enköpings kommun har tagit fram dokumentet Plan för inriktning och samordning inför och vid 

allvarlig händelse1 som gäller för samtliga nämnder och verksamheter i Enköpings kommun.  

Kommunen ska även vart fjärde år ta fram en risk- och sårbarhetsanalys, vilket innebär att 

analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, identifiera samhällsviktiga 

verksamheter och beroenden, analysera risker och sårbarheter samt identifiera behov av åtgärder. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra ett underlag till den plan som ska omfatta hantering av 

extraordinär händelse. 

För fredstida kriser bygger den svenska krisberedskapen på ordinarie förvaltningsstrukturer som 

tar sin utgångspunkt utifrån tre grundläggande principer, ansvarsprincipen, närhetsprincipen och 

likhetsprincipen. Allt arbete inom samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket 

innebär att den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden också har 

motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. Hanteringen ska fokusera på konsekvenser 

av kommunens verksamhetsområden och det som påverkar det geografiska områdesansvaret. 

Utöver det innebär det också ett ansvar för att stödja och samverka med andra, och det ska finnas 

en förmåga att stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion för aktörer inom det 

geografiska området.  

Enligt överenskommelsen om kommuners krisberedskap2 ska underlaget från kommunens risk- 

och sårbarhetsanalys användas i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och ska även stärka förmågan att hantera 

extraordinära händelser. Kommunen har tagit fram en krisberedskapsplan3 som motsvarar det 

styrdokument som enligt överenskommelsen anger kommunens övergripande mål och inriktning 

för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.  

Denna överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter 

och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. 

Kommunen ska i första hand hantera inträffade händelser inom ramen för sin ordinarie 

organisation, men för mer omfattande händelser kan Plan för inriktning och samordning inför 

och vid allvarlig händelse aktiveras. Det kan omfatta samhällsstörningar när ordinarie 

arbetsmetoder och resurser inte räcker till för att hantera situationen, där flera 

verksamhetsområden eller förvaltningar blir berörda, det finns behov av omfattande samordning 

eller vid behov av samordnad kommunikation. Om samhällsstörningen bedöms som 

extraordinär, dvs. ”en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 

                                                           

1 Se även 4.1.5. 
2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL18/03101). 
3 Krisberedskapsplan, KS2018/492. 
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eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller en region”4 kan krisledningsnämnden aktiveras. 

Nedanstående figur visar på skillnaden mellan vardag och extraordinär händelse.  

 
Enköpings kommuns funktioner för ledning vid allvarlig och extraordinär händelse har tre 

aktivitetsnivåer enligt nedanstående figur.5  

 

                                                           
4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
5 Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning.  
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4.1.1 Krisledningsnämnd 

Enligt LEH ska det i kommunen finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under 

extraordinära händelser i fredstid. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så 

ska ske. Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden ta över andra nämnders ansvar 

för att skyndsamt kunna fatta nödvändiga beslut. 

 
4.1.2 Tjänsteman i beredskap 

Enköpings kommun har en beredskapsfunktion i form av en tjänsteman i beredskap (TiB). 

Kommunens TiB-funktion har beredskap dygnet runt, alla årets dagar.  

4.1.3 Inriktnings- och samordningsfunktion 

Enköpings kommun har en inriktnings- och samordningsfunktion som vid ordinarie verksamhet 

utgörs av en tjänsteman i beredskap (TiB). TiB agerar som en ingång till information som kräver 

brådskande hantering, vidarebefordrar information till berörda och initierar vid behov en 

övergripande inriktning och samordning. 

 

Kommunens krisorganisation består av en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ett 

inriktnings- och samordningsstöd (ISF-stöd). I ISF ingår kommundirektören (KD) och samtliga 

förvaltningschefer, bolagschefer, företrädare för räddningstjänst samt stabschef från 

kommunledningskontoret. Funktionens uppgift är att genom samverkan fatta beslut om 

resursfördelning och andra övergripande hanteringsfrågor.6 Deras ansvar är att framför allt att 

beakta hela kommunkoncernen, men de utgör även en förankringsfunktion. Underlagen till 

beslut tas oftast fram av ISF-stödet. Vid en allvarlig eller extraordinär händelse kan fler 

funktioner än de ordinarie adjungeras till ISF. 

 

Utgångspunkten är att det arbete som verksamheterna utför i vardagen också gör det vid olika 

typer av samhällsstörningar, dvs. ansvarsprincipen råder. Skillnaden mot hur det fungerar i 

vardagen är att det vid en samhällsstörning kan komma att krävas omprioriteringar utifrån den 

rådande situationen. Det kan exempelvis vara att kommunikationsansvaret, som i vanliga fall 

ligger hos förvaltningarna, behöver lyftas upp till en kommunövergripande 

kommunikationsfunktion för att säkerställa en snabb, öppen och korrekt kriskommunikation. 

För att kunna ta beslut om sådana omprioriteringar krävs det att företrädare för respektive 

förvaltning har vetskap om vilka beslut som får tas inom ramen för respektive befattning och vilka 

beslut om måste hanteras av respektive nämnd.   

 

Inriktnings- och samordningsstödet som också benämns som den centrala staben utgör en 

stödfunktion till ISF. Detta innebär att den ska ta fram kommunövergripande lägesbilder, 

                                                           

6 Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning.  
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beslutsunderlag, kommunikationsunderlag och hantera samverkan med externa aktörer. Det 

finns i dagsläget inga fasta funktioner i ISF-stödet, mycket på grund av att behovet av kompetens 

har bedömts variera under en samhällsstörning. Det finns dock en kärna av funktioner som 

initialt bör delta i hanteringen.  

 
4.1.4 C-sam 

Enköpings kommun ingår i ett regionalt samverkansnätverk, C-sam, vars huvudsyfte är att öka 

länets förutsättningar att hantera krissituationer. Representanterna i nätverket har förbundet sig 

att samverka med övriga deltagande aktörer, både före, under och efter en inträffad händelse 

samt erbjuda stöd efter egen förmåga. De tjänstemän som utses representera respektive aktör i 

nätverket har mandat att företräda den egna organisationen i frågor som rör samhällsskydds- och 

beredskapsområdet. Inom C-sam finns arbetsgrupper inom ledning, social oro, information och 

extraordinära händelser. I nätverket ingår företrädare från följande aktörer: länets åtta 

kommuner, Polismyndigheten i Uppsala län, Uppsala läns landsting samt Länsstyrelsen i 

Uppsala.  

4.1.5 POSOM 

I Enköpings kommun finns en beredskap för det psykiska och sociala omhändertagandet, där 

kommunen har inrättat en särskild grupp för detta ändamål, POSOM-gruppen (psykiskt och 

socialt omhändertagande vid olyckor och kriser). POSOM kallas in när samhällets ordinarie 

resurser inte räcker till och stödet ska tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och 

medmänskligt stöd till direkt eller indirekt drabbade och närstående vid allvarliga och omfattande 

olyckor, katastrofer eller händelser. Deras uppdrag omfattar även att upprätta stödcentrum för 

drabbade och anhöriga att vända sig till vid frågor och/eller behov av stöd. Det stöd som POSOM 

ger är ingen långsiktig lösning, utan är tänkt att ge stöd initialt. När det gäller behov av stöd på 

längre sikt tar ordinarie verksamhet vid.  

 

5 Kommunens hantering av händelsen  

I följande avsnitt redovisas kommunens arbete med vårens hantering av covid-19, baserat på 

genomförda intervjuer. För varje delavsnitt i både den övergripande utvärderingen och för vård- 

omsorgsförvaltningen ingår en utvärderingsdel med en tillhörande analysdel.  

5.1 Planer och rutiner  

5.1.1 Övergripande planer och rutiner 

Det finns två planer som styr arbetet kopplat till krisberedskap inom Enköpings kommun. En av 

dem är dokumentet Krisberedskapsplan7 och som motsvarar det styrdokument som enligt 

Överenskommelsen om kommuners krisberedskap 2019-20228 ska ange kommunens 

                                                           
7 Krisberedskapsplan, Enköpings kommun (KS2018/492). 
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL18/03101). 
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övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Det andra 

dokumentet är Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning9 och som 

utgör en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser enligt 2 kap 1§, LEH.  

Kommunikationsenheten har tagit fram en kommunövergripande kriskommunikationsplan10, 

som utgör ett komplement till kommunens krisberedskapsplan i samband med en extraordinär 

händelse. Den ska också utgöra ett stöd vid mindre kriser och allvarliga händelser i kommunen 

där det behövs extra kommunikationsinsatser.  

 
5.1.2 Förvaltningsspecifika planer och rutiner 

Flera av förvaltningarna har sedan tidigare tagit fram förvaltningsspecifika planer och rutiner för 

att kunna hantera en allvarlig samhällsstörning. Ett exempel är krisledningsplanen. Den är 

övergripande och fokuserar på beslutsvägar och mandat för den egna förvaltningen, och kan 

också utgöra ett stöd för att identifiera konsekvenser vid en händelse, som exempelvis 

coronapandemin. Utöver detta finns också planer kopplade till vissa enskilda verksamheter 

framtagna, baserade på genomförda risk- och sårbarhetsanalyser.  

I samband med pandemin blev några av tidigare framtagna rutiner ytterst aktuella, som 

exempelvis rutin för distansarbete och användande av skyddsutrustning. Flera av rutinerna har 

under arbetet fått justeras och anpassats för att verksamheterna ska kunna upprätthålla uppdrag 

och uppgifter. Pandemin har också i vissa fall tvingat flera av förvaltningarna att tänka om och 

anpassa arbetet efter nya arbetssätt, som exempelvis användande av digitala hjälpmedel. Vårens 

och sommarens arbete har också givit erfarenheter som kommer underlätta arbetet att utveckla 

ytterligare planer, rutiner och checklistor som krävs för framtida hantering.  

 

5.2 Uppstart  

Den 27 februari uppmanade länsstyrelsen kommunerna i länet att planera för en pandemi. TiB 

kallade in t.f stabschef för kommunledningsförvaltningen (KLF), och en av beredskapsstrategerna 

för att gemensamt identifiera vad förvaltningscheferna skulle behöver planera för. Information 

söktes också för att få reda på hur kommunen skulle hantera hemvändande personal från 

drabbade områden i södra Europa. Många frågor krävde en snabb hantering för att kunna nå ut 

med relevant information, framför allt till förvaltningarna, men också till rektorer för 

kommunens skolor.  

Den 3 mars gjorde TiB en ny lägesbedömning, och meddelade i sin tur t.f kommundirektör, som 

efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande (KSO) tog ett inriktningsbeslut samma dag 

om att inrätta en samordningsfunktion tillsammans med TiB, i syfte att centralt kunna hantera 

                                                           
9 Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning, Enköpings kommun (KS2019/103) 
10 Kriskommunikationsplan, Enköpings kommun.  



   

        

  13 (48) 

Utvärderingsrapport  

Issued by Unit Date Issue Project number 

Anna Tubbin &  

Nils Löwegren 

OPIQRC 20-11-20   

 Classification 

 ÖPPEN 

 

Kunden äger oinskränkt äganderätten och fri nyttjanderätt, inklusive samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt till arbetsresultatet. Rätten till metoder, 
modeller, hjälpmedel och lösningar som utvecklats av Combitech AB utan koppling till uppdraget kvarstår hos Combitech AB. 

General.dotm, utg 2, 2018-09-27 

frågor och information kopplat till utbrottet av covid-1911. Detta inriktningsbeslut var ett 

tjänstemannabeslut, där KD efter avstämning med KSO, tog beslut om, och meddelade sedan att 

samordningsfunktionen var aktiverad. Enligt inriktningsbeslutet förstärktes funktionen med 

KLFs stabschef, beredskapsstrateger, kanslichef samt kommunikatör. T.f stabschef för KLF fick 

av kommundirektören uppdraget som leda arbetet i samordningsfunktionen. I det här läget var 

uppdraget att alla coronarelaterade frågor, som exempelvis information till medarbetare och 

vårdnadshavare, frågor kring karantän, hemarbete m.m. skulle samordnas av staben. Den skulle 

också ha en regelbunden kontakt med samtliga förvaltningar och sammanställa lägesbilder till 

kommundirektören. Staben skulle också via TiB förmedla lägesbild och ta emot information från 

länsstyrelsen via C-sam eller andra samverkansmöten.  

 

För att underlätta arbetet bokades ett konferensrum upp och gjordes om till ett stabsrum. Mycket 

av kommunikationen inledningsvis skedde via mejl, fakta och inkommande information fördes 

upp på whiteboards i stabsrummet, men det fördes ingen loggbok initialt. Fokus var framför allt 

att få till en fungerande stab och en samverkan med förvaltningarna. Samordningsfunktionen fick 

inledningsvis enbart fokusera på att hantera den mängd av frågor som inkommit kopplat till 

smittan, från både verksamhetschefer och förvaltningschefer om anställda som befann sig i 

Italien, men också inkomna frågor från allmänheten. 

Den 13 mars togs ett andra inriktningsbeslut om att den centrala samordningsfunktionen skulle 

utökas till en stabsfunktion från och med den 16 mars. I inriktningsbeslutet daterat den 13 mars 

2020 står det att läsa att ”Normalitetsprincip gäller – vi avser att hålla oss till ordinarie 

organisation och hantering men med en central samordningsfunktion”. Det innebar att TiB inte 

längre hade samordningsansvaret, utan det ansvaret lades över på staben. I samband med att 

stabsfunktionen startade upp sitt arbete genomfördes initialt dagliga samordningsmöten med 

förvaltningarna och mindre stabsgenomgångar internt inom ISF-stödet. Staben fick också i 

uppdrag, parallellt med ordinarie arbete, att hantera olika inkommande frågor från 

förvaltningarna, både av lättare karaktär som kunde besvaras direkt och sådana som behövdes 

utredas vidare innan återkoppling kunde ske. Mycket av återkopplingen gjordes under de 

regelbundna samordningsmötena.  

Analys 

Enligt Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning agerar TiB inriktande 

och kan vid behov initiera en samordningsfunktion, antingen som en utökning av sitt eget 

uppdrag eller ett mer omfattande inriktnings- och samordningsstöd. Utöver detta har även KD 

och KSO mandat att fatta beslut om att en kommunövergripande hantering ska aktiveras. Detta 

görs formellt genom att kommundirektören kallar förvaltningscheferna till ett inriktningsmöte. 

Kallelsen ska ske med minst 45 minuters framförhållning och samtliga förvaltningschefer ska 

delta i mötet. Det framgår klart i inriktningsbeslutet att kommundirektören genomförde en 

avstämning med KSO innan aktivering av samordningsfunktionen gjordes, dock är det mera 

                                                           
11 Inriktningsbeslut från KD angående Coronaviruset, KS2020 185. 
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osäkert om förvaltningscheferna kallades till ett inriktningsmöte innan beslut togs. Hur det andra 

inriktningsbeslutet kommunicerades inom KLF och till övriga förvaltningar framgår inte. Det var 

inte heller tydligt vem i sådana fall som tagit ett sådant beslut eftersom det inte finns någon 

formell underskrift i beslutet.   

Vid de allra flesta fall är det oftast TiB-organisationen som snappar upp något och kommer med 

en rekommendation om att kommunens samordningsfunktion behöver aktiveras. Om det är ett 

långsamt förlopp är det oftast kommundirektören som aktiverar krisledningsorganisationen, men 

vid en plötslig händelse sker detta oftast via TiB-organisationen. 

Från förvaltningshåll framkommer synpunkter om att den centrala staben borde ha aktiverats 

tidigare och att det tog tid innan staben kom igång med sitt arbete och kunde ge förvaltningarna 

tillräckligt stöd. Detta kan ställas i jämförelse med att flera av de förvaltningsspecifika staberna 

redan var aktiverade innan beslut om att tillsätta en samordningsfunktion gjordes. I något fall 

flera veckor innan den centrala funktionen kom till stånd. Det fanns en förväntan om att 

kommunledningen skulle vara ”snabbast på banan”. Det kan dock vara svårt att avgöra när en 

stab ska aktiveras, beroende på när behoven som i det här fallet, var så omfattande att en 

kommunövergripande samordning behövde tillsättas.    

 

5.3 Arbetet inom den samordnande funktionen (ISF-stöd) 

Samordningsfunktionen leddes av en stabschef som hade det övergripande ansvaret för stabens 

arbete, medan de båda ISF-koordinatorerna (beredskapsstrategerna) i samverkan tog fram 

förslag till inriktning, ansvarade för en del av analys- och omfallsarbetet, samt för genomförande 

av samordningsmötena med övriga förvaltningar. Övriga funktioner i samordningsfunktionen har 

varit analysfunktion, jurist, HR-chef, digitaliseringschef, inköpschef samt kommunikatör. Den 

person som från början skulle inneha analysfunktionen, fick initialt ta ansvar för personalfrågan 

och hur frivilligorganisationerna kunde nyttjas. Gällande personalfrågan handlade det framför 

allt om att förmedla kontakter. HR-funktionen har framför allt givit förvaltningscheferna stöd i 

HR-frågor, bland annat ett ”snabbspår” för rekrytering  av personal till vård- och 

omsorgsförvaltningen. Andra uppgifter har varit att ge rådgivning i hur chefer ska leda på distans 

och avtals- och arbetsrättsfrågor. HR har också haft en nära samverkan med 

kommunikationsfunktionen, för att få ut information snabbt, både till chefer och till övrig 

personal. 

Inriktningen av arbetet inom samordningsfunktionen har varit tydlig, att liv och hälsa skulle 

prioriteras  i första hand och övriga frågor i andra hand. I de fall där frågor behövde samordnas   

eller fördjupas hade staben hade ansvar för att titta på helheten och skapa en lägesbild samt ta 

fram koncernövergripande direktiv kring vissa frågor. Det fanns fungerande strukturer gällande 

samordning, som exempelvis gemensamma ytor för olika typer av dokument. Det fanns ingen på 

förhand definierad funktion för dokumentation, utan det hanterades av olika personer i staben.  
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Varje dag genomförde staben två samverkansmöten, ett förvaltningssamverkansmöte12 på 

förmiddagen och en stabsorientering på eftermiddagen. Mötesanteckningar skrevs för samtliga 

möten, men diarieföringen har inte genomförts fullt ut. Det finns framtagna mallar för lägesbilder 

och hur stabsmöten ska genomföras. I början av händelsen användes dessa mallar och rutiner rätt 

väl, beslut och aktiviteter loggades i en excelfil. Efter ett tag ändrades inte målbilden speciellt 

mycket, inte heller beslutade aktiviteter. Det medförde att inkommande information istället 

kategoriserades i personal, materiel och näringslivsfrågor, där varje kategori delades upp i behov 

och hantering utifrån den information som förvaltningarna delgav.  

 

Stabschefen hade också ansvaret för att den centrala lägesbilden regelbundet togs fram. Till en 

början gjordes det baserat på det protokoll som togs fram i samband med de dagliga 

samordningsmötena. Innehållet byggde på den information som samtliga företrädare redogjorde 

för under mötet. Lägesbilden rapporterades kontinuerligt till KD, länsstyrelsen, KSO och övriga 

politiker. Utöver det användes de framtagna lägesbilderna till att internt identifiera om någon 

verksamhet hade behov av extra resurser eller stöd.  

Analys 

Det finns på förhand inga utpekade roller i samordningsfunktionen, mycket på grund av att 

behovet av kompetens varierar beroende på typ av samhällsstörning. Det finns dock en kärna av 

funktioner som oftast deltar initialt i krishanteringsarbetet, dvs. stabschef, analysfunktion, jurist, 

kommunikatör, HR- och IT-funktion. Vid behov tas fler funktioner in i samordningsfunktionen. 

Vid uppstart av samordningsfunktionen under vårens hantering av covid-19 fanns inte någon 

kompetens kring inköp och upphandling med i det inledande arbetet. I en av intervjuerna 

framkommer att den här kompetensen blev aktuell i samordningsfunktionen efter en tid och efter 

att behovet lyfts från den egna avdelningen.  

På grund av få administrativa resurser inom kommunen har staben inte kunnat ha någon 

administratör eller registrator knuten till arbetet. En konsekvens av att det inte tillsatts en 

administrativ resurs i staben är att diarieföringen inte har fungerat fullt ut. Det har resulterat i att  

vissa delar har diarieförts och andra inte, dvs. det har inte skett kontinuerligt under arbetets gång. 

Förvaltningarna har dock efterfrågat att beslut, inkommande mejl m.m. skulle diarieföras, men 

det är oklart om vad som har diarieförts från ”stabslådan” (e-postlåda för inkommande mejl). 

Den person som i ordinarie organisation var stabschef för KLF, blev också av kommundirektören 

utsedd som stabschef för ISF-stöd. I flera av intervjuerna framkommer att detta medförde en 

otydlighet om vad KLF skulle fatta beslut om och vilka beslut som skulle tas på 

samordningsmötena, dvs. att kunna skilja vad som var linjeverksamhet respektive 

stabsverksamhet. Den utpekade stabschefens dubbla roller har medfört en otydlighet mellan de 

två rollerna och dess uppgifter. Samtidigt fanns det två samordnare (ISF-koordinatorerna) som 

delade på samordningsansvaret, men som samtidigt av den övriga verksamheten ansågs inneha 

                                                           

12 Se även 5.4 Arbetet inom ISF- förvaltningssamverkan. 
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rollen som stabschefer. Det fanns också en förväntan att kommunledningen på ett tydligare sätt 

skulle haft ansvaret för att leda arbetet i samordningsfunktionen. Så även om det fanns en 

utpekad stabschef i samordningsfunktionen har det inte upplevts att det varit den funktionen som 

ansvaret för och lett stabsarbetet. 

En krisorganisation brukar vanligtvis ha en stabschef som utifrån ett tydligt uppdrag leder  och 

fördelar arbetet i staben. När det inte heller finns fasta, fördefinierade roller är det svårt att skapa 

en krisorganisation med en tydlig ledning och delegationsordning, med tydliga handlingsplaner 

och med personal som är väl övade och trygga i sina respektive roller. Stabens uppgift var från 

början att samla ihop frågor och stödja förvaltningarna i deras verksamhet, men när en 

arbetsledning av andra verksamheter upplevs vara otydlig finns risken att denna otydlighet sprids 

vidare ut i övriga organisationen.  

Olyckor och kriser ställer höga krav på hantering och kräver ofta någon form av stöd. Detta stöd 

kan utgöras av en s.k. särskild organisation (stab) för att exempelvis säkerställa snabba 

beslutsvägar, att nödvändiga resurser finns tillgängliga och säkerställa behovet av samordning. 

En stab är en samlad ledning som inom ramen för en större organisation har uppdrag att stödja 

en beslutsfattare. Staben arbetar metodiskt, planerar och tar fram underlag för arbetet. Den ser 

också till att fattade beslut omsätts till verksamhet och ansvarar för uppföljningen av verkställda 

beslut. Staben är hierarkisk, där det finns en uttalad beslutsfattare med mandat och befogenheter 

i den egna organisationen. Det finns på förhand fördefinierade roller, med tydligt mandat, 

delegationsnivå samt vilka uppgifter som varje funktion ansvarar för. För att säkra 

beslutanderätten för de olika funktionerna i krisorganisation kan det vara en fördel att ta fram en 

beslutsordning som reglerar mandat och vilka beslut som de olika funktionerna får ta.  

 

När det gäller rollfördelningen i staben bygger den delvis på natostandarden med beteckningarna 

K1-K10. En stor utmaning med denna standard är att den är framtagen för en operativ nivå, 

medan huvuddelen av besluten i ett nationellt krishanteringssammanhang är taktiska. Därmed är 

MSBs beskrivning av ISF ett bättre alternativ, som framför allt är framtagen för kommunal 

verksamhet. Rollkorten omfattar följande huvuduppgifter; personplanering för stabsarbetet, 

sammanställa och strukturera inkommande information om händelsen, sammanställa en 

lägesbild, att tillgodose tekniska och materiella behov för stabsmedarbetarnas operativa arbete, 

analysera händelseutvecklingen och identifiera hanteringsåtgärder, kommunicera utifrån 

lägesbilden och identifiera målgrupper och kanaler samt utgöra ledningsstöd till stabschef och 

samverkansansvarig. Rollkorten är inte kopplade till en specifik funktion, som exempelvis 

analysfunktion eller HR-funktion, utan beskriver en rad uppgifter som staben behöver 

genomföra. 

För att dessa rollbeteckningar ska fungera optimalt krävs det att det finns tydligt, reglerade 

funktioner i staben och att det finns en koppling mellan rollkort och funktion, samt från staben 

och ut till den operativa verksamheten. 
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Inriktningen för hela kommunens hantering var att säkra liv och hälsa, men i den centrala staben 

fanns ingen kompetens från den förvaltning som var mest berörd, dvs. vård- och 

omsorgsförvaltningen, vilket medförde en otydlighet i den centrala stabens roll och vilka frågor 

som den skulle hantera. Frågor som är viktiga att ställa sig, är vad det specifikt är som ska 

analyseras centralt ur ett samordningsperspektiv? Hur möter vi näringslivet? Vilka frågor ska 

hanteras av en jurist eller någon som har kompetens om inköp och upphandling? Vilken roll har 

den som är HR-ansvarig, som ett stöd enbart för staben eller som ett stöd till förvaltningarna? 

Vilka resurser behöver för stunden vara de mest prioriterade? För att kunna uppnå en högre 

effektivitet och ett mera ändamålsenligt arbete skulle det krävas att staben består av kompetens 

kopplat till de förvaltningar som har det operativa uppdraget och som har rätt kompetens för att 

kunna ta fram adekvata åtgärder och bedöma situationen både på kort och på lång sikt. För att i 

högre grad kunna bygga upp kommunens beredskap behöver det till en gränsdragning mellan de 

operativa förvaltningarna och den centrala staben.  

 

Inriktningsbesluten upplevdes som otydliga. Det kan delvis bero på att det finns en okunskap i 

vad ett sådant beslut innebär och vilket ansvar som de enskilda förvaltningarna har vid en 

samhällsstörning. En kommundirektör kan exempelvis inte beordra en förvaltning att hjälpa en 

annan, även om det finns ett behov av omfattande stöd, utan själva beslutet handlar enbart om en 

inriktning. Önskemålen från förvaltningarna initialt var att staben skulle vara mera styrande och 

beslutande än vad den var och hade ansvar för, vilket delvis kan tolkas som att det inte riktigt 

tydligt framgått hos övriga medarbetare vad staben har för ansvar och roll. Det framkom också att 

förvaltningarna delvis var osäkra på vilka beslut de fick ta och inte. Det resulterade i att staben 

fick hålla en dragning att tillsammans med förvaltningarna, redogöra för var och ens ansvar och 

roll. Denna aktivitet medförde en trygghet och en samstämmighet mellan de olika förvaltningarna 

och arbetet fungerade bra efter ett tag.  

 

Det var ett aktivt val att inte aktivera krisledningsnämnden. Informationsflödet kring hur 

kommunens tjänstemän agerade och jobbade med händelsen medförde att det inte fanns något 

behov av att aktivera krisledningsnämnden. Om krisledningsnämnden ska aktiveras bör det i 

sådana fall vara att den ordinarie organisationen inte klarar av sin verksamhet, och så har inte 

varit fallet i hanteringen av coronapandemin. KLF har under hanteringen av covid-19 hållit 

regelbundna avstämningar med KSO. Han har fått signaler om att verksamheten har kunnat 

upprätthållas som den ska, även om situationen varit ansträngd. Information har förmedlats från 

olika håll, både från KD, staben och från olika nämnder, vilket medfört att kommunstyrelsen haft 

en god bild över utvecklingen och hur hanteringen har fortlöpt. 

 

Förvaltningsföreträdare uttrycker sig positiva till att det fanns en central lägesbild som var tydlig, 

och uppger även att de förvaltningsspecifika lägesbilderna som delgavs under 

samordningsmötena togs på allvar, och utifrån perspektivet att det fanns en förståelse för 

identifierade behov.  
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I framtida kriser kan faktorer som en otydlighet i mandat och att inte på förhand ha utsett och 

tränat all personal i tydligt beskrivna stabsroller få stora konsekvenser, särskilt om en eventuellt 

kommande kris kräver mer tidspressade beslut. Tidsaspekten är också högst aktuellt ur ett 

totalförsvarsperspektiv där den tidskritiska dimensionen kommer vara mycket stor. Även om det 

bedrivits förberedande utbildningar innan pandemin, har inte insatserna varit tillräckligt 

förankrade i hur en krishantering ska bedrivas, när frågor och beslut under pandemin i huvudsak 

har varit av taktisk natur.  

5.4 Arbetet inom ISF- förvaltningssamverkan  

ISF utgjorde inget beslutsforum i sig, utan fungerade mer som ett forum för att synka olika frågor 

och identifiera vilka frågor och behov som behövde prioriteras. Det genomfördes inte heller något 

internt arbete inom ISF, utan enbart de kontinuerliga samordningsmötena som de båda ISF-

koordinatorerna ansvarade för. T.f kommundirektör och t.f stabschef för KLF gjorde en 

fördelning av arbetsuppgifterna, där kommundirektören tog ansvaret för den regionala 

krissamverkansgruppen och t.f stabschef KLF tog ansvaret för den interna processen. Ansvaret 

för att hålla ihop förvaltningssamverkan i stort var t.f stabschef KLF.  

De samverkansmöten som den centrala staben initierade tidigt i krishanteringen genomfördes till 

en början varje dag. Förvaltningssamverkan omfattades av samtliga förvaltningschefer,  

bolagschefer, företrädare för räddningstjänst, teamledare för kommunikatörerna samt HR-chef. 

De både ISF-koordinatorerna ansvarade för genomförandet och strukturen var tydlig, där 

samtliga representanter fick för sin verksamhet rapportera in relevant information, som 

samverkansbehov och information som skulle spridas vidare internt inom kommunen. 

Stabschefen för ISF-stöd representerade KLF under själva mötena. KD hade ansvaret för att 

fortlöpande informera om hanteringen till både fackliga organisationer, nämnder och till 

kommunstyrelsen. 

5.4.1 Analys 

Det framkommer i flera av intervjuerna att kommundirektörens roll saknades i inriktnings- och 

samordningsfunktionen. Den rollen delegerades till för kommunledningskontorets tillförordnade 

stabschef. Några av förvaltningsföreträdarna menar att det som saknades i den samordnande 

funktionen och som direkt påverkade samverkan mellan staben och förvaltningarna var en 

funktion som har ett beslutsmandat för hela kommunens verksamhet. Det framkommer i en 

intervju att även om intensionen var att ”nu är det fokus på kommunens primära uppdrag”, att 

resurser ska styras om vid behov osv, så upplevdes verkligheten vara en annan. Även om t.f 

stabschef KLF (som samtidigt också var stabschef för ISF-stöd) deltog i samordningsmötena 

upplevdes det som att det inte fanns en funktion som hade det övergripande ansvaret och drev 

frågorna vidare. Det var oklart vilken roll och mandat som t.f stabschef KLF hade i 

samordningsfunktionen, var uppdraget kom ifrån och hur återkopplingen till kommundirektören 

genomfördes. Kommundirektören har inte mandat att styra över någon annan förvaltning eller 

att omfördela resurser, men har det mandat som krävs för att leda krisarbetet. Stöd mellan 
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förvaltningarna bygger på överenskommelse mellan berörda förvaltningschefer. Precis som för 

ISF-stöd har det saknats en administrativ resurs, som exempelvis nämndsekreterare som tidigt i 

processen hade kunnat ansvara för dokumentation av mötesanteckningar, beslut och uppföljning. 

Enligt Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning utgör 

kommundirektören en del av inriktnings- och samordningsfunktionen vid en extraordinär 

händelse. Vidare går i planen att läsa att kommundirektören vid en extraordinär händelse har 

ansvaret för att leda arbetet i inriktnings- och samordningsfunktionen. Kommundirektören ska 

även, eventuellt tillsammans med inriktnings- och samordningsstödets stabschef, vara 

föredragande för krisledningsnämnden. Om denna fördelning även ska gälla vid allvarlig 

händelse, som vid utbrottet av covid-19 framgår inte. Överlag är ovanstående plan ett dokument 

som berör hela kommunens verksamhet och som bör ha en stark förankring i verksamheterna för 

att planen ska kunna utgöra det stöd som det sätt som det är tänkt att fungera. 

Rollen för samordningsfunktionen har inte heller varit tillräckligt tydlig, men har uppfattats 

fungera mera som en informationsmottagare från staben och att det inte varit tydligt om 

ambitionen var att förvaltningscheferna skulle bidra till bedömningen av olika frågor eller enbart 

ta emot/lämna information. Vissa förvaltningar utsåg en ersättare som ansvaret för samordning, 

vilket kan bero på att det inte var helt tydligt om ISF var ett beslutsforum eller inte. Det var mer 

som en effektivitetsåtgärd för den enskilda verksamheten att skicka en ersättare. Det gäller också 

att kunna identifiera de frågor som har behov av att samordnas. Med tydliga roller blir det således 

lättare att avdöma vad som ska hanteras inom ramen för ISF och vad som är förvaltningarnas 

ansvar. En fråga som exempelvis hade kunnat avhandlas i ISF är vård- och omsorgsförvaltningens 

behov av sjuksköterskor och utbildningsförvaltningens möjligheter att kunna stödja detta behov. 

Andra frågor är öppettider av bibliotek och andra inrättningar, parkeringsavgifter och 

förfrågningar om uppskov av fakturor. Det är dock viktigt att i ett sådant sammanhang poängtera 

att ISF med en närvarande kommundirektör både utgör ett beslutsforum för vissa frågor och 

samtidigt har rollen att vidarebefordra frågor av mera övergripande och ekonomiskt karaktär till 

respektive nämnd för vidare hantering.  Styrkan är dock att inga frågor ”hamnar mellan stolarna” 

utan hanteras i de kanaler som de ska.  

Även om budskapet från staben var att förvaltningarna måste samverka mellan sig var tydligt, 

fanns det en upplevelse av att varje förvaltning i högre utsträckning själva skulle hantera sina 

behov av resurser. Behoven lyftes, men mer i en kontext av att det var frivilligt att hjälpa till, inte 

att det fanns ett behov som var tvunget att lösas för att verksamheten skulle kunna upprätthålla 

sina respektive uppdrag. En del frågor blev ”hängande i luften” och det tog tid innan dessa frågor 

togs om hand, samtidigt som exempelvis ledarskaps- och personalfrågor borde ha implementerats 

tydligare från centralt håll. Det har inte tagits några kommunövergripande beslut kring faktiska 

åtgärder, utan det ansvaret har varje förvaltning själva fått hantera. Förslag på åtgärder har 

beaktats, men det hade behövts en snabbare process till beslut. Återkopplingen från staben och ut 

till förvaltningarna har överlag varit bra och konkret. Vid några tillfällen har återkopplingen givits 
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direkt till den förvaltning som från början initierat behovet, medan övriga förvaltningar inte fått 

någon vetskap om att problemet varit åtgärdat. 

Den hade också behövts att kommundirektören som en samlande kraft inom kommunen hade 

kunnat ge stöd till förvaltningarna, framför allt i uppstarten. Det hade också underlättat om 

inriktningen hade tagits fram i kommunens ledningsgrupp, dvs. att förvaltningscheferna själva 

fått verka fram förslag till inriktning. Då hade troligtvis inriktningen fått en större tyngd ut i 

organisationen.  

 

Ett exempel från intervjuerna var uppgiften att samordna vårdkompetenser, där bland annat 

skolsköterskor skulle omfördelas till att jobba inom vård- och omsorgen istället för inom 

skolverksamheten.  

”Under en period rådde det en hög frånvaro bland sjuksköterskor. Samverkansbehov lyftes från 

förvaltningen om att få tilldelat resurser, och förslaget var att ge utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att inventera och eventuellt omfördela skolsjuksköterskor. Önskemålet lyftes under 

samverkansmötet, men det fanns ingen funktion med mandat att besluta om att resurser skulle 

fördelas om inom kommunen för den primära verksamheten skulle kunna bedrivas. Det blev lite 

som om den egna förvaltningen fick lösa sina egna problem, vilket medförde att poängen med 

samordningsfunktionen tappade lite av sin funktion.”  

Det har varit ett stort fokus på liv och hälsa och det var bitvis svårt att få gehör för andra frågor, 

som stöd till näringslivet och övrig samhällsviktig verksamhet. Frågor kopplade till 

samhällskritiska funktioner, som exempelvis öppettider av bibliotek och näringslivsfrågor måste 

också hanteras skyndsamt, och där den sistnämnda borde ingått som en del i stabsarbetet.  

Ett exempel är att kommunen initialt blev uppvaktade av näringslivsaktörer som hade förslag på 

åtgärder för att minimera konsekvenserna av händelsen. Det besked som gavs från t.f 

kommundirektören var att föreslagna åtgärder kopplade till näringslivet skulle hanteras av 

staben. Av olika anledningar visade det sig senare att frågan kring stöd till näringslivet inte hade 

prioriterats, på grund av att inriktningen för arbetet i första hand var just liv och hälsa. Sedan 

påbörjades en process där näringslivschefen fick ta på sig samordningsarbetet ut mot 

förvaltningarna, för att samla in information, prioritera vilka frågor som kunde hanteras internt 

och vilka som krävde en vidare utredning för att kunna fatta beslut om lättnader för näringslivet. 

De frågor som hade ekonomiska konsekvenser hanterades via berörda nämnder. Detta medförde 

en otydlighet, en förskjutning i tid och kritik från externt håll.  

Ett annat exempel på fråga som skulle behövts diskuterats gemensamt är när en förvaltning kan 

behöva stödja en annan förvaltning med personella resurser. Vilken personal kan ta andra 

uppgifter? Vem måste stanna kvar? Ska det enbart omfatta den personal som inte kan sköta sitt 

nuvarande jobb? Den processen borde vara tydligare, för att kunna väga resurser mot varandra 

och utifrån en beslutad prioritering av resurser som finns hos olika förvaltningar.  
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Både dessa frågor är typiska exempel på frågor som kunde avhandlats i ISF, dvs. gjort en 

prioritering om de kunde ha hanterats inom eller mellan förvaltningarna, eller hade behövts lyftas 

vidare för politiska beslut. En ISF där samtliga förvaltningschefer tillsammans med 

kommundirektören hade kunna utgjort den grupp som fattat kommunövergripande beslut och 

vilka verksamheter som övergripande hade behövt prioriterats. En av de uppgifter som ISF-stöd 

har är att ta fram beslutsunderlag till ISF, vilket borde betyda att inom ramen för ISFs uppdrag är 

att fatta beslut utifrån de frågor som lyfts upp eller att vidareförmedla de frågor som av högre 

karaktär behöver behandlas av respektive nämnd.  

Överlag har den förvaltningssamverkan som genomförts, av förvaltningsföreträdarna och övriga 

representanter uppgetts fungera bra och där samtliga aktörer bidrog och gjorde sitt bästa utifrån 

rådande situation. Det fanns en god vilja mellan förvaltningarna att stödja varandra i den mån det 

gick. Att förvaltningssamverkan har fungerat så pass bra, beror delvis på att både HR-chef, 

teamledaren för kommunikatörerna samt de båda ISF-koordinatorerna har deltagit, både i mötet 

för förvaltningssamverkan och i stabsorienteringen.  

 

De frågor som har lyfts i de större sammanhangen har kunnat kanaliseras ner på avdelningsnivå 

och därigenom kunnat spridas i hela organisationen. Både förvaltnings- och bolagsföreträdare 

har poängterat att informationen från mötena har förmedlats på ett tillfredsställande sätt, och där 

frågor som har skickats till stabsmejlen besvarades snabbt. Det har också funnits möjlighet för 

deltagarna att på förhand skicka in frågor till staben, och allt material har lagts upp tillgängligt på 

en gemensam del av servern. Det skapades också en struktur, i form av ett excel-dokument, där 

bland annat behov av funktioner och/eller resurser kunde lyftas från olika förvaltningar.  

 

Ett problem som också lyfts upp i intervjuerna är att inriktnings- och samordningsfunktionen inte 

hade några fysiska möten. Det fanns ett stort behov av ett fast krisledningsrum för ISF, där ytor 

visuellt hade kunnat nyttjas för tablåer gällande lägesrapporter, beslut och åtgärder. Den 

överblicken var svår att åstadkomma digitalt.  

Sammantaget är ISF en funktion i kommunens krisorganisation som utifrån sin roll och 

sammansättning i högre utsträckning borde ha tagit höjd för ett koncernövergripande arbete när 

det gäller hanteringen av pandemin. En kris drabbar inte enbart en enskild verksamhet, utan 

samtliga verksamheter blir mer eller mindre berörda i en krishantering, vilket medför att som i 

det här fallet, en kommun behöver ha vetskap om, kunna prioritera eller fatta beslut kring 

samtliga frågor som behöver hanteras, oavsett verksamhetsområde. Det framkommer exempelvis 

att frågor kring näringslivet hanterades sent i processen, vilket är ett exempel på ett område som 

hade kunnat avhandlas i en ISF. Varje förvaltningschef är ansvarig för sin verksamhet, både i 

vardag och i kris. Skillnaden är att i en kris kan vissa frågor behöva samordnas och gemensamma 

beslut fattas för att verksamheterna ska kunna upprätthålla sina uppdrag. Här har ISF definitivt 

en viktig roll att fylla, dels för att säkerställa en effektiv hantering men också för att minimera de 
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konsekvenser som varje kris medför. Det finns därför en poäng i att fundera kring den roll som 

ISF bör ha vid en krishantering och graden av koncerntänk.  

5.4.2 Samverkan med externa aktörer 

En sådan pass omfattande händelse som utbrottet av covid-19 medför många samverkansmöten 

och olika forum. Den externa aktör som kommunen främst samverkade med var länsstyrelsen, 

som också har ansvaret för att ”vara vägen in” till kommunen. Samverkan med länsstyrelsen 

fungerade inte helt optimalt, det inkom till kommunen förfrågningar från många olika håll 

gällande exempelvis information, enkäter och olika typer av frågor. Baserat på de frågor som 

inkom var det ofta personer som inte hade kunskap om kommunal verksamhet och 

förfrågningarna var i flera fall spetiga. Representanter från olika delar inom kommunen blivit 

kallade till en rad olika möten i olika möteskonstellationer. Det hade underlättat om länsstyrelsen 

utgjort det filter som det är tänkt att de ska göra innan kontakt togs med kommunen. Det finns 

också en problematik med att centrala myndigheter kringgår länsstyrelsen när det gäller 

samordning. De vänder sig i många fall direkt till kommunerna istället för att gå via länsstyrelsen 

som de ska.  

Det fanns ett behov av omfallsplanering i våras, utifrån perspektivet att krisen skulle bli långvarig. 

Ett behov som staben ansågs behövde lyftas med övriga kommuner i länet, i frågor om hur 

kommunerna kunde stötta varandra, initiera en analysgrupp för långsiktighet, vad som har funkat 

bra/dåligt gällande krishanteringen hos respektive kommun. Behovet lyftes med länsstyrelsen, 

men det har inte kommit något samarbete till stånd.  

Några andra exempel på samverkansaktörer är smittskyddsläkare, region Uppsala, nätverket 

länsstyrelsejuristsamverkan, HR-chefer i länets övriga kommuner och SKR.  

Analys 

En synpunkt som framkommer i flera av intervjuerna är att det varit för många representanter 

från kommunen som har deltagit i olika mötesforum, men där samma typ av frågor diskuterades. 

Det medförde en otydligt, om vilka sakfrågor som hade diskuterats och vilka beslut som tagits. 

Det hade därför behövts en mer omfattande samordning internt innan mötenas genomförande, 

för att säkerställa att återkopplingen från mötena togs omhand. Likaså gällande 

samverkansproblematik är tidsaspekten en faktor kan komma skapa stora konsekvenser för 

framtida kriser och totalförsvarsförmågan. I en mer intensiv hantering bör alla former av 

dubbelarbete och otydlighet skalas ned i möjligaste mån.  

5.5 Kommunikation 

5.5.1 Intern kommunikation 

Kommunikationsavdelningen har haft det övergripande ansvaret för både det interna och externa 

kommunikationsarbetet, och de förvaltningsspecifika kommunikatörerna har anpassat 

informationen utifrån respektive verksamhet. Den interna kommunikationen har varit generell 
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och utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kanalen för den interna 

kommunikationen har framför allt varit intranätet, Komin, för att samtliga medarbetare skulle 

vara uppdaterade på det aktuella läget och vad som för tillfället skulle beaktas. Strukturen för 

informationen byggdes snabbt upp på intranätet och delades in beroende på mottagare av 

informationen, som exempelvis chefsnivå och medarbetarnivå. All information kopplat till 

pandemin har kontinuerligt publicerats på intranätet. Kommunikationsgruppen som bestod av 

teamledaren för kommunikatörerna och dess medarbetare genomförde internt två 

kommunikationsavstämningar per dag, med fokus på vad som har hänt, vem som hade beredskap 

och vad som låg främst i pipeline.  

Analys 

Den interna kommunikationen har i stort fungerat väldigt bra, där det framför allt har varit ett 

bra samarbete med kommunikationsavdelningen, mycket på grund av täta avstämningar. 

Kommunikatörerna i staben har varit skickliga på att identifiera flödet i den interna 

kommunikationen och att informationen har ”landat rätt”. I vissa skeden av hanteringen kan det 

vara svårt att förmedla rätt budskap, och i några av intervjuerna framkommer behovet av mer och 

tydligare information. Vissa frågor som exempelvis regler för distansarbete har det inte funnits 

några beslut/bestämmelser att utgå ifrån, vilket har medfört att egna lösningar fick tas fram. 

Svårigheten med kommunikationsarbetet är att den funktionen har starka beroenden av 

beslutsfattare, experter och liknande funktioner som gör att det ofta blir en tidsförskjutning av 

den information som publiceras i förhållande till det behov som medarbetare och övriga aktörer 

har. Det blir därför i princip alltid en avvägning mellan vilken information som kan publiceras 

och den som kräver någon form av beslut.   

 

Det har också uttryckts ett behov av en tydligare styrning när det gäller den information som ska 

förmedlas internt och vad som behöver prioriteras. Det har varit svårt att få en överblick av den 

övergripande informationen rörande utbrottet, vilket kan bero på att mer och mer information 

adderades till den redan publicerade informationen på intranätet. Möjligen att det kan ha behövts 

någon form av sortering eller rensning av gammal information för att lättare kunna hitta det som 

var aktuellt. Vid vissa tillfällen har det också tagit tid innan information har uppdaterats på 

intranätet. En framtida fråga som också bör vara central är hur pass känslig de interna 

kommunikationslösningarna är för störningar. Finns det rutiner för att hantera ett bortfall av 

intranät och annan IT-teknik?  

5.5.2 Extern kommunikation 

Teamledaren för kommunikatörerna utsågs som ansvarig för den coronarelaterade information 

som skulle hanteras innan staben aktiverades. Enköpings kommun har ingen KIB (kommunikatör 

i beredskap), men två av kommunikatörerna vid kommunikationsenheten blev utsedda att 

hantera informationen kopplat till coronahanteringen, dygnet runt. Den 27 februari publicerades 

en första nyhet om smittspridningen på den externa webbplatsen. Vid det här tillfället var det 

tjänstgörande TiB som hade ansvaret för samordningen.  
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Länsstyrelsen var samordningsansvarig och all information behövde kvalitetssäkras med 

länsstyrelsen innan publicering. De var tydliga med att samtliga kommuner i länet skulle 

publicera samma information i sina pressmeddelanden för att undvika dubbla budskap. Detta 

arbetssätt tog dock en del tid på grund av den samordning som länsstyrelsen ansvarade för, vilket 

medförde att kommunen gjorde en del egna nyheter för att snabbare nå ut med aktuell 

information till de egna målgrupperna, som exempelvis information om besöksförbud på 

äldreboenden. Samarbetet med länsstyrelsens kommunikatörer har fungerat bra.  

Eftersom Enköpings kommun inte själva ägde händelsen (var framför allt länsstyrelsen och 

regionen) och för den delen inte heller hade tillgång till den expertkunskap som krävdes, 

hänvisades målgrupperna vidare till Folkhälsomyndigheten och 113 13. Myndigheter skickade 

initialt ut ändringar om nya direktiv och rutiner väldigt ofta, vilket medförde att det i vissa skeden 

var svårt att hitta relevanta budskap och hinna med att kommunicera ut allt som målgrupperna 

behövde informeras om. Det har inte varit någon mening med att upprepa 

Folkhälsomyndighetens budskap, utan det har behövt omsättas utifrån kommunens behov för att 

snabbt kunna nå ut till berörda målgrupper.   

De kanaler som användes för den externa kommunikationen var framför allt den externa 

webbplatsen och sociala medier. Kommunen tryckte också upp planscher, för att förmedla vad 

som för allmänheten var viktigt att beakta där man bor och verkar.  

Inom ramen för C-sam, träffades kommunikationscheferna från samtliga kommuner i länet en 

gång i veckan för att diskutera gemensamma budskap och vad som skulle publiceras.   

Analys 

Den externa kommunikationen har i stort sett fungerat bra, speciellt via nätverket C-sam och med 

SKR. Dock framkommer det i ett par av intervjuerna att samarbetet rörande 

kommunikationsarbetet mellan kommun och länsstyrelsen inte fungerat lika bra. Vid det 

regionala samordningsmötet har den information som kommunen fått av regionen inte stämt 

överens med den information som de har fått från länsstyrelsen. Detta tog en del onödig energi. 

Kort sagt, intern samordning är en utmaning. Länsstyrelsen borde haft ett internt 

samordningsmöte först, för att klargöra vilka aktuella lägesbilder, utdaterade rutiner och annan 

information som skulle förmedlas vidare under det regionala samordningsmötet, istället för att 

försöka reda ut det under mötet. Initialt upplevdes det också som att länsstyrelsen och region 

Uppsala var ”bromsklossar”, men det blev bättre allt eftersom hanteringen fortskred. 

Samordningen tog tid, och för framtida kriser behöver det mellan aktörerna identifieras andra 

arbetssätt för att kunna samordna arbetet mera effektivt. Precis som gällande den interna 

informationen bör kommunen också se över rutiner för kommunikation till invånarna och 

externa aktörer utifall ett IT-bortfall sker. Vad har kommunen för sekundära lösningar för att 

tillse att kritisk information kommer ut till invånarna och allmänheten? 
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5.6 Förvaltningarna 

5.6.1 Förvaltningsspecifik samverkan 

Förvaltningarna har utifrån sina egna uppdrag bedrivit en hel del förvaltningsspecifik samverkan, 

både mellan förvaltningarna och med andra externa aktörer. Överlag har kommunikationen 

mellan förvaltningarna uppfattats fungera bra. Frågor har besvarats relativt snabbt och vissa av 

förvaltningarna har genomfört egna regelbundna avstämningar mellan de planlagda 

samordningsmötena, för att lösa ut frågor som inte behövt lyftas i under de gemensamma 

mötena.   

Här följer ett par exempel på förvaltningsspecifik samverkan som kommit fram i intervjuerna. 

Den externa aktör som Socialförvaltningen primärt samverkade med var Region Uppsala. 

Kommunen har tillsammans med regionen en del gemensamma uppdrag, mycket på grund av 

pandemins karaktär kopplat till vård. Utöver detta har en del samverkan skett med andra 

kommuner i länet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Förvaltningschefen för 

Socialförvaltningen ingår även i socialchefsnätverket, där regelbundna möten hållits tillsammans 

med runt 80 stycken socialchefer, Socialstyrelsen och departementet. Förvaltningschefen har 

sedan utgjort en länk till socialchefer i övriga kommuner inom länet för att vidareförmedla 

relevant information. Det har även hållits regelbundna socialchefsmöten, där 

kommungemensamma frågeställningar har diskuterats och stämts av. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har samverkat både med länsstyrelsen, Livsmedelsverket, och 

smittskyddsläkare (via stabsfunktionen). Utifrån miljö- och byggnadsförvaltningens tillsynsroll 

har också samverkan bedrivits med Naturvårdsverket, SKR och MSB, där det framför allt har 

handlat om avstämning av information.   

5.6.2 Förvaltningsspecifika staber 

Parallellt med den centrala staben har vård- och omsorgsförvaltningen13 och socialförvaltningen 

valt att aktivera sina egna staber, där ledningsgruppen har gått in och utgjort en stab för den egna 

förvaltningen. Detta har gjort att den förvaltningsspecifika staben har haft en direkt koppling ut 

till verksamheterna. Varje förvaltning har fått ansvara för den egna kommunikationen inom det 

egna verksamhetsområdet. 

I de egna staberna har förvaltningarna tagit fram kontinuerliga lägesbilder som har redovisats 

förvaltningsvis under samordningsmötena. Lägesbilderna har bestått av läget kring 

sjukskrivningar, påverkan på verksamheten, behov av stöd och omvärldsanalys. Den externa 

informationen har framför allt hämtats in från SKR, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.  

Övriga förvaltningar som inte upprättade egna staber, har istället genomfört regelbundna 

avstämningar i sina respektive ledningsgrupper för att diskutera och lösa ut aktuella frågor. Det 

                                                           

13 Se avsnitt 5.7. 
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kunde bland annat handla om vad som behövde ändras för att kunna upprätthålla verksamheten 

och samtidigt minimera risken för smittspridning. Resultatet har förts vidare till 

förvaltningssamverkan, dvs. ISF. Det har funnits olika sätt för dokumentation av arbetet, där 

någon fört logg, medan andra valt minnesanteckningar.   

5.7 Vård- och omsorgsförvaltningen 

5.7.1 Förberedelser, roller och ansvar 

Ledningen på vård- och omsorgsförvaltningen (VO) hade precis innan pandemin tog fart i landet 

fått utbildning i både krisledning och stabsmetodik, vilket var en framgångsfaktor i 

krishanteringen. Merparten av de medarbetare som ingick i VO stab var trygga med hur arbetet 

skulle läggas upp efter den struktur som delgivits under utbildningen. Samtliga fasta funktioner i 

VO stab har också framtagna rollkort där det framgår ansvar och uppgifter. Dock användes inte 

rollkorten i någon högre utsträckning.  

Ledningsgruppen har förutom förvaltningschefen bestått av tre verksamhetsområdeschefer, en 

myndighetschef, en resurs ansvarig för ekonomi och administration, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS), biträdande MAS samt två utvecklare. I ett tidigt skede av krishanteringen 

tillsattes även en resurs ansvarig för tillgång på skyddsutrustning. Samma dag som 

ledningsgruppen startade upp sina stabsmöten, dvs. den 16 mars togs även ett beslut om att en 

kommunikationsresurs skulle tilldelas VO stab. Kommunikatören deltog i VO stab under 

perioden 16 mars till och med 22 juli 2020.  

I intervjuerna har det framkommit att vissa roller ansetts tydliga, medan andra har fått hitta sin 

roll allt eftersom arbetet har fortgått. Mycket på grund av att vissa funktioner till vardags är 

tydligt definierade i lag och förordning, medan andra funktioner mera utgjort ett stöd beroende 

på identifierat behov.  

 

Övningserfarenheter bland de intervjuade skiljer sig en del åt, där några deltagit i mindre 

övningar kopplat till förvaltningsarbetet, medan andra deltagit i regionala samverkansövningar, 

som exempelvis övning Havsörn.   

 

5.7.2 Planer och rutiner 

VO ledningsgrupp har fått en genomgång av kommunens övergripande krisledningsplan. 

Verksamheterna har också för det egna arbetet tagit fram rutiner för bland annat 

omfallsplanering, omfördelning av arbete vid hög sjukfrånvaro, kommunikationsplan och 

anställning av nya medarbetare. Under krishanteringen har framför allt rutiner om vårdhygien 

och lokala handlingsplaner använts, och nya rutiner om hur personalen ska arbeta med 

hanteringen av covid-19 har tagits fram. Ett exempel var hur personalen skulle använda sig av 

skyddsutrustning. 
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5.7.3 Uppstart 

Under andra veckan i mars fick vård- och omsorgsförvaltningen ett uppdrag från 

beredskapsstrategerna gällande omfallsplanering. Det handlade om att identifiera de 

konsekvenser som verksamheten skulle drabbas av om 20 procent av medarbetarna insjuknade i 

covid-19. I samband med detta kallade förvaltningschefen själva förvaltningsledningen och 

utvecklingsenheten till ett möte. Beslut togs att förvaltningen skulle gå upp i stabsläge och VO 

stab aktiverades. Det togs även beslut om lokal för krisledningsrum, där en stor whiteboardtavla 

fick utgöra grunden för den dukning som krävdes för arbetet. Tablåer såsom fakta/antaganden, 

åtgärder, lägesbild m.fl. sattes upp för att på ett överskådligt sätt kunna följa flödet i hanteringen 

av händelsen. Till detta kompletterades med stora blädderblock som sattes upp på väggarna.  

Roller och ansvar tydliggjordes och ett antal åtgärder som behövde åtgärdas snarast 

identifierades. En stabsmedlem utsågs som ansvarig för dokumentation och vid samtliga 

stabsmöten har minnesanteckningar förts. MAS och verksamhetscheferna hade ledningsvis en 

hård arbetsbelastning, där övriga staben försökte avlasta så mycket som möjligt. Relativt snabbt 

stod det klart att staben behövde en resurs som kunde ta ansvaret för att säkra tillgång till 

skyddsmateriel, vilket också gjordes, redan på eftermiddagen den 16 mars. 

Enköpings kommun har inget eget beredskapslager av skyddsutrustning, och uppdraget till 

materielsamordnaren var att säkerställa tillgången på skyddsmateriel. De ordinarie 

leverantörerna hade inte möjlighet att leverera det behov av materiel som efterfrågades, utan 

arbetet handlade om att identifiera andra företag/leverantörer som kunde leverera materiel som 

skyddshandskar, yt- och handdesinfektion, kort- och långärmade förkläden och liknande. Trots 

den något ovanliga struktur för inköp av skyddsutrustning har verksamheterna inom Enköpings 

kommun i stort sett haft tillräckligt med det skyddsmateriel som det funnits behov av.   

En fråga som initialt tog mycket fokus var sjuksköterskebemanningen. Jourens verksamhetschef 

utsågs som samordningsansvarig för sjuksköterskeresurserna, vilket medförde att det snabbt gick 

att identifiera vilka områden i verksamheterna som behövde stöd. Planeringen utgick från 50 

procents frånvaro, men situationen blev aldrig som allvarlig som befarat.  

 

5.7.4 Stabsarbetet 

Strukturen i den stabsmetodik som användes under hanteringen följdes i huvudsak till ”punkt och 

pricka”. Det underlättade fördelningen av vilka arbetsuppgifter som skulle fördelas mellan de 

olika funktionerna. Specifika frågor som rörde verksamhetschefer och MAS var ansvaret givet för, 

medan resterande frågor fördelades mellan övriga funktioner i staben.  

Ledningsgruppen startade upp med sina stabsmöten den 16 mars, som initialt i krishanteringen 

genomfördes varje dag, men som senare under våren glesades ut till enbart en gång i veckan.  
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En plan för hur arbetet skulle genomföras togs fram, där förvaltningschefen förmedlade en god 

och väl genomtänkt struktur för hur hon ville att arbetet skulle genomföras. Detta medförde en 

klarhet i hur stabsarbetet skulle bedrivas från första början. Arbetet i staben har genomförts 

systematiskt, efter checklistor och framtagna scenarion, och med kontinuerliga avstämningar. En 

person fick rollen att dokumentera arbetet digitalt. Det har skett i den samplaneringsyta som 

tagits fram för förvaltningen. Den epidemiologiska rapporten dröjde innan den genomfördes 

digitalt. Staben har använt sig av ett verktyg som administreras av Socialstyrelsen. Genom att 

Socialstyrelsen inkommit med enkätfrågor har en egen enkätförfrågan kunna tagits fram som 

vidareförmedlats till berörda funktioner. Verksamhetscheferna har också i sin tur vidareförmedlat 

relevant information till sina respektive verksamheter, framför allt skriftligt, men också muntligt 

genom regelbundna möten.  

Efter en period blev staben på grund av rådande smittläge tvungen att gå över till digitala möten. 

Då visade det sig att den struktur som byggts upp för stabsarbetet delvis föll, och det var svårt att 

få en överblick av arbetet via distans. Detta kan ha berott på att staben inte var vana vid digitala 

möten och att stabsmetodiken i stort bygger på att staben jobbar tillsammans i ett 

krisledningsrum med tablåer, visuellt uppsatta på väggarna. En överblickbar bild över rådande 

situation som lätt går att uppdatera efter behov. Den möjligheten finns inte att göra digitalt. 

Förutom att en gemensam överblick av hanteringen försvårades, blev dokumentationen lidande, 

där flera skrev sina egna minnesanteckningar utifrån sina respektive perspektiv. Det fanns i detta 

läge inte någon övergripande funktion som var ansvarig för att ställa samman informationen. 

I början hade ledningsgruppen både morgon- och eftermiddagsavstämningar, och 

stabsanteckningar gjordes utifrån tre förutbestämda punkter, samt vet som skulle göra vad. Det 

fanns en fast agenda för genomförandet av stabsmötena och en struktur för hur informationen 

skulle rapporteras in från de olika verksamheterna. Som en del i stabsarbetet har kontinuerliga 

lägesrapporter tagits fram, i början en gång om dagen som senare längre under våren glesades ut 

till enbart en gång i veckan. Verksamheterna rapporterade in utifrån aktuellt personalläge och 

smittläge, behov av stöd och utrustning.  

Under den första månaden var det främsta målet och inriktningen för arbetet att ”få ett grepp om 

hur allvarligt smittläget var”. Efter ett antal veckor när läget hade stabiliserats och arbetet i staben 

fungerade ändamålsenligt kunde inriktningen breddas till att säkerställa hur arbetet skulle kunna 

hålla över tid. Arbetet gick mera över i någon slags förvaltning, genom minskat antal stabsmöten 

och till att bevaka och hålla kolla på händelseutvecklingen.  

 

5.7.5 Kommunikation 

Kommunikationsarbetet inom VO stab har fungerat väldigt bra. Att staben fick ett 

kommunikationsstöd tilldelat, har varit en starkt bidragande orsak till att rätt information, både 

internt och externt gällande vårdområdet har kunna tagits fram och förmedlats. Uppdraget som 
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kommunikatör i staben var framför allt att arbeta med coronarelaterad information, både internt 

och externt. Att initialt ta fram en struktur, ”när, var, hur-perspektivet”, i form av mallar och 

rutiner vid exempelvis kontakt med media, stöd till anhöriga och personal.  

Kommunikatören utgjorde för verksamheterna ett stöd i kommunikationsfrågor och att 

identifiera de behov som behövde kommuniceras ut. Fokus lades på frågor kopplat till tydliga 

problemområden som behövde lösas ut, exempelvis samverkan, hur smittspridningen såg ut, nya 

rutiner från regionen och Folkhälsomyndigheten som behövde kommuniceras ut till berörda 

målgrupper och tillgång på skyddsutrustning.  

”Ett exempel var att det under en period rådde materielbrist, där vi nyttjade våra kanaler i 

sociala medier för att få spridning och få in tips om det var någon som hade materiel över och 

som kunde komma kommunen till del.” 

Media har kunnat höra av sig till kommunikatören för reportage. I det stora hela har det fungerat 

relativt bra, även om en del chefer har upplevelsen av att blivit uppringda ad hoc för en intervju. 

Kommunikationsfunktionen har lämnat daglig pressinformation med fasta intervjutider.  

Vård- och omsorgsförvaltningen var relativt snabba med att bygga upp information på intranätet. 

Informationen har snabbt reviderats när det från både Folkhälsomyndigheter och regionen 

tillkommit nya rutiner och förbehåll, samt länkat upp frågor och svar.  Mycket arbete har lagts på 

kundinformation, att budskapen ut mot kund varit lika oavsett verksamhet inom förvaltningen.   

5.7.6 Intern samverkan 

Förvaltningschefen har haft det övergripande ansvaret för samverkan, både med den centrala 

staben och med övriga förvaltningar. Den interna samverkan mellan VO stab, den centrala staben 

och övriga förvaltningar har i stort sett fungerat bra. Det har funnits en tydlig struktur i hur det 

förvaltningsspecifika stabsarbetet var tänkt att bedrivas, vilket också medfört att det från början 

fanns en klar bild av hur samverkan skulle genomföras mellan olika funktioner. Som ett exempel 

kan nämnas att samverkan i pressfrågor skulle ske tillsammans med MAS och 

verksamhetshetschefer. 

Kommunikatören har även under hela den tid som hanteringen pågått haft en nära samverkan 

med den centrala kommunikationsenheten, genom att delta i deras avstämningsmöten två gånger 

per dag. Dessa samordningsmöten för kommunikationsfrågor genomfördes efter att både den 

centrala staben och VO stab hade haft sina respektive stabsmöten för att kunna genomföra en 

mera effektiv avstämning av kommunikationsfrågorna. Detta samarbete genomfördes under hela 

den period som kommunikatören deltog i VO stabs arbete, och har fungerat väldigt bra och haft 

en god uthållighet. Det har funnits en styrka i att behålla denna samverkan, trots att intensiteten i 

arbetet periodvis gick ner, men det har alltid funnits frågor som behövt diskuterats. 
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5.7.7 Extern samverkan 

Den externa samverkan har framför allt skett tillsammans med regionen, Folkhälsomyndigheten 

och länsstyrelsen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i VO stab hade dagliga avstämningar 

med regionen, framför allt gällande manualer och rutiner för vårdarbetet. Övriga 

avstämningsmöten med regionen genomfördes två gånger per vecka. Detta påverkade 

kommunikationsarbetet i hög grad när informationen antingen dröjde eller när det blev snabba 

ändringar som skulle nå ut till berörda målgrupper.  

Ett problem som har lyfts upp i intervjuerna är att det initialt inte fanns någon 

provtagningsverksamhet från regionens håll, ingen smittspårning eller provtagning av personal. 

Detta medförde en svår avvägning när budskapet var att stanna hemma ”vid minsta symtom”, och 

när det samtidigt fanns för verksamheten ett uppdrag att upprätthålla. Regionens arbete var från 

början spretigt och inte tillräckligt samordnat.  

Det saknas också en gemensam pandemiplan i hur kommunen ska arbeta tillsammans med 

regionen, dvs. en länsövergripande pandemiplan med tydligt definierade roller och ansvar.  

Som tidigare beskrivits har länsstyrelsen en samordningsroll mellan kommunen och andra 

aktörer, vilket inte ansågs fungera speciellt bra. Det har inte funnits några rutiner i hur 

samverkan skulle bedrivas mellan olika aktörer och det har varit svårt att förstå länsstyrelsens 

roll. I en av intervjuerna framkommer det att mycket tid lades ner just på att hitta strukturer för 

samverkan. Stämningen under dessa länsstyrelsemöten hade ibland en ton av ”pekpinnar”, och 

det skapades inte det forum av stöd och tillit som kommunen hade ett behov av.  

 

Kommunen har inte heller haft möjlighet att samverka direkt med Socialstyrelsen, utan den 

samverkan har varit tvungen att gå via länsstyrelsen, vilket har upplevts som en bromskloss. Det 

tog tid och det var svårt för MAS att få tydliga besked i frågor. Det hade varit en fördel att få 

tillgång till en kontakt hos Socialstyrelsen istället för att behöva gå via länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har inte bistått kommunen när det gäller upphandling av skyddsutrustning, utan 

det har kommunen fått hantera på egen hand. Materialsamordnaren har haft kontinuerlig 

samverkan med det L4-nätverk som alla länets kommuner, länsstyrelsen, Socialstyrelsen, 

regioner samt smittskyddsläkaren ingår i. Det är ett nätverk där aktörerna ger varandra råd och 

stöd, förmedlar tips på företag och hjälper varandra utifrån behovet av skyddsutrustning. 

Regelbundna möten genomfördes initialt varje vecka, men glesades senare ut till var tredje vecka. 

Utöver detta har samverkan genomförts med de företag som har levererat skyddsutrustning.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Detta kapitel sammanfattar de viktigaste slutsatserna från utvärderingsarbetet. Slutsatserna är 

kategoriserade utefter teman och i slutet av varje delkapitel presenteras också ett antal 

förbättringsåtgärder eller rekommendationer. Dessa åtgärder och rekommendationer är 

uppdelade på kort och lång sikt där kort sikt definieras som realistiska att tillämpa inom ett kort 

tidsspann 1-3 månader och lång sikt 3 månader och framåt.  

6.1 Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) 

Denna del fokuserar främst på Enköping kommuns centrala ISF. Då denna funktion är en 

inriktad del av kommunens organisation omfattas också övriga funktioner och förvaltningar som 

en del av detta kapitel. 

6.1.1 Förberedelser, utbildning och övning i krishantering 

Det skiljer sig stort bland förvaltningarna när det gäller utbildning i stabsmetodik och övning i 

krishantering. Framför allt hur det är tänkt att de funktioner som ska ingå i en stab ska jobba i en 

kris. En majoritet av de intervjuade uppger att det inte var tillräckligt förberedda för en så pass 

omfattande samhällsstörning, samt att de saknat eller inte fått tillräckligt med adekvat utbildning 

i stabsmetodik och övning i krishantering. Ett flertal har också uppgett att kommunen inte har 

genomfört någon stabsövning i egen regi. I flera fall där personer uppgav att de ansåg sig vara 

tillräckligt förberedda hade utbildningar, övningar och erfarenheter införskaffats under tidigare 

anställningar innan de påbörjat arbete inom Enköpings kommun.  

Kommunen bör i högre grad satsa på att utbilda personal i krishantering och stabsmetodik. Det är 

viktigt att det finns en förståelse hos respektive chef att en sådan utbildning, om än 

grundläggande, bör vara obligatorisk.  Alla kriser skiljer sig åt och det är därför svårt att i nuläget 

bedöma vem eller vilken typ av personal som i en framtid kan komma att engageras och därför är 

det också viktigt att personal i alla typer av verksamheter bör utbildas.   

Kommunen bör även överväga att genomföra regelbundna övningar. Syftet med regelbundna 

övningar är att upprätthålla och utveckla kommunens krisorganisation och dess förmåga. Vidare 

bör dessa övningar anpassas utefter kommunens olika yrkeskategorier och funktioner, från 

kommunstyrelsen till verksamhetspersonal. Övningarna kan dock vara enkla och utgöra en del i 

den ordinarie verksamheten.  

Övningar och utbildningar bör heller inte dimensioneras utefter pågående kris. Covidhanteringen 

är särskilt unik utifrån hur pass utdragen i tid den är. Däremot är ingen kris den andra sig lik och 

således bör övningarna ta sin utgångspunkt i en ”all hazards approach”, detta inkluderat 

totalförsvarsdimensionen och de scenarier som till delar utgår utifrån ett väpnat angrepp. Syftet 

med att utbilda och öva utifrån worst-case scenarier med låg sannolikhet är att det medför stora 

synergier, och har man också tagit för det värsta tänkbara är sannolikheten mycket stor att man 

också kan hantera mindre kriser. 
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Kort sikt: Fastställ en gemensam nomenklatur för hela kommunens krisorganisation med målet 

att samtliga funktioner i alla förvaltningar använder samma begrepp kring exempelvis ISF och 

ISF-stöd.  

Kort sikt: Säkerställ att all personal som arbetar i nuvarande krisorganisation är medveten om 

hur kommunens krisorganisation fungerar och dess arbetssätt.  

Kort sikt: Påbörja förberedelser för att på längre sikt genomföra systematiska övningar och 

utbildningar.  

Lång sikt: Erbjud all personal som kan komma att delta i en framtida insats en grundläggande 

utbildning i stabsmetodik. I samband med denna utbildning bör också grundläggande 

information kring kommunens krisorganisation och dess särskilda funktioner delges. Säkerställ 

att perspektivet kring mycket allvarliga kriser och totalförsvarsaspekten ingår i dessa 

utbildningar.  

Lång sikt: Påbörja systematiska övningar. Inledningsvis stabsövningar på den egna funktionen i 

den egna förvaltningen och därefter olika former av integrerade övningar där stora delar eller hela 

kommunens krisorganisation övas samtidigt. Se till att alla former av scenarier införlivas – dock 

inte i samma övning -, från skydd mot olyckor till väpnat angrepp.  

6.1.2 Uppstart 

Även om ett inriktningsbeslut om att aktivera en ISF fattades redan den 3 mars, vilket var före 

många nationella offentliga nyckelaktörer, så hade ett flertal förvaltningsspecifika staber redan 

upprättats. Det fanns i detta inledande skede en förväntan om att kommunledningen skulle vara 

’snabbast på banan’. Det tog tid för den centrala staben att komma igång med sitt arbete att delge 

stöd till de olika förvaltningarna.  

När beslutet om att samordningsfunktionen skulle aktiveras den 3 mars följdes inte kommunens 

egna rutiner för hur en sådan funktion ska upprättas. Det framgår inga uppgifter om ett 

gemensamt inriktningsmöte med samtliga förvaltningschefer har ägt rum. Enligt kommunens 

egna styrdokument ska ett sådant möte genomföras innan ett inriktningsbeslut om uppstart. Hur 

det andra inriktningsbeslutet den 13 mars kommunicerades eller vem som var beslutsfattare 

framgår heller inte.  

Det ska dock påtalas att tidskritiska aspekter och stora osäkerheter är den del av de flesta krisers 

inledande faser. Därigenom bör vikten av att skrida till handling, trots osäkerheter, inte 

underskattas. I detta fall innebar detta att förvaltningscheferna inte tillkallades till ett 

inriktningsmöte, men ett genomförande av ett sådant möte skulle möjligen kunnat försena 

aktiveringen ytterligare. Vidare är det också svårt att i efterhand bedöma huruvida tidpunkten för 

ett första beslut (den 3 mars) var i ett tidigt eller sent läge. En försenad uppstart kan också i 

framtida kriser föra med sig mycket negativa konsekvenser och därigenom bör detta förebyggas 

till varje pris. 
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Kort sikt: Varje chef och övriga beslutsfattare bör vara väl insatta i kommunens och sin egen 

organisations interna styrdokument och planer.  

6.1.3 ISF:s roll och mandat 

Enköpings krisorganisation består som tidigare beskrivet av en inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF) samt en samordningsfunktion som ska utgöra ett stöd till ISF (ISF-

stöd). ISF är tänkt att utgöra kommunens strategiska ledningsnivå som kan fatta nödvändiga 

beslut för att på så sätt avlasta och stötta en drabbad verksamhet. Beslutsfattare i ISF är 

kommundirektören och har det mandat att hantera olika oönskade händelser vars konsekvenser 

inte fullt ut går att överblicka.  

Att ISF fungerat som en samverkande nod för att förtydliga lägesbilder och identifiera 

inriktnings- och samordningsbehov är fastställt. Utifrån denna beskrivning har den verksamhet 

som bedrivits inom ISF fungerat väl.  

Däremot har många utomstående, men också flera av deltagarna i ISF, haft en otydlig bild av 

funktionens mandat och uppgift. Vidare har också en majoritet av de intervjuade haft svårt att 

förstå skillnaden mellan ISF och ISF-stöd. Begreppen ISF och ISF-stöd har också varit okänt för 

många deltagande parter, funktionerna har istället haft en rad olika benämningar beroende på 

vem som intervjuats. Denna situation har med största sannolikhet lett till en otydlighet kring var 

och vem som fattar olika beslut.  

Ett annat avsteg som denna utvärdering vill synliggöra är kommundirektörens (som utpekad 

beslutsfattare i ISF) beslut om att inte närvara vid de återkommande ISF-mötena. Detta ledde 

också enligt flertalet till att vissa beslut som kunde verkställts snabbt försenades.  

För att säkra beslutanderätten för de olika funktionerna i krisorganisationen, bör en  

beslutsordning tas fram som reglerar mandat, vilka beslut som de olika funktionerna får ta, samt 

vem som får ta över dennes befogenheter när ordinarie funktion inte finns på plats. Det ger en 

trygghet för de olika funktionerna och säkrar att det finns en beslutsfattare i hela 

hanteringskedjan. 

Lång sikt: Överväg att byta på namn alternativt förtydliga vad ISF utgör för funktion, dvs. 

någon form av krisledning.  

Lång sikt: Överväg att ta fram en beslutsordning som reglerar respektive funktions mandat och 

befogenheter. Säkerställ att denna beslutsordning är anpassad utifrån ett ’all hazards approach’ 

och att denna beslutsordning fungerar i ett worst-case scenario.  

Lång sikt: Tydliggör och beskriv hur gränsdragningen ser ut mellan ISF, ISF-stöd och de olika 

förvaltningarna. 



   

        

  34 (48) 

Utvärderingsrapport  

Issued by Unit Date Issue Project number 

Anna Tubbin &  

Nils Löwegren 

OPIQRC 20-11-20   

 Classification 

 ÖPPEN 

 

Kunden äger oinskränkt äganderätten och fri nyttjanderätt, inklusive samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt till arbetsresultatet. Rätten till metoder, 
modeller, hjälpmedel och lösningar som utvecklats av Combitech AB utan koppling till uppdraget kvarstår hos Combitech AB. 

General.dotm, utg 2, 2018-09-27 

6.1.4 Den samordnande funktionen (ISF-stöd) 

Även om det finns en flexibilitet i att på förhand inte ha några utpekade roller inom 

samordningsfunktionen så har de flesta stabsfunktioner, oavsett kris, några grundläggande roller 

tillsatta. Detta medger att medlemmar i fördefinierade funktioner redan på förhand tränats i sin 

särskilda roll, vilket ofta kortar ned tiden från att en stab initieras tills att den är fullt operativ.  

En nyckelroll som nästan alltid existerar i en stab är ett administrativt stöd eller stabsassistenter 

som ansvarar för dokumentation, diarieföring och allmän arbetsordning. Att en sådan funktion 

inte existerade i ISF-stödet förklarar sannolikt varför diarieföringen inte fungerat fullt ut.  

Att den person som var stabschef för kommunledningsförvaltningens krisstab också utsågs till 

stabschef för ISF-stödet skapade en otydlighet mellan linje- och insatsverksamhet eller 

svårigheter i att veta var beslut skulle fattas eller vilken stab som ägde frågan. Samtidigt 

upplevdes de två ISF-koordinatorerna som en mycket positiv kraft av den övriga verksamheten, 

till den grad att de av den övriga verksamheten uppfattades som ’två stabschefer’. En stabschef 

har dock traditionellt sett ett tydligt uppdrag i att leda och fördela arbetet i staben. 

Även om rollkorten med beteckningarna K1-K10 var framtagna på förhand har mycket lite av 

denna kunskap används under denna insats. Den logiska och fullt naturliga förklaringen till detta 

är att rollkorten inte är kopplade till en specifik funktion. För att kunna implementera dessa 

rollkort krävs reglerade stabsfunktioner. 

I brist på fasta, fördefinierade funktioner med tydliga roller och mandat i kommunens 

krisorganisation är det svårt att skapa en krisorganisation med en tydlig delegationsordning och 

ledning. För att säkra beslutanderätten för de olika funktionerna i en krisorganisation bör 

kommunen ta fram en beslutsordning för samtliga funktioner som reglerar mandat och vilka 

beslut de olika funktionerna får ta.  

Målet om att säkra liv och hälsa var under hela utvärderingsperioden tydligt uttalad men i ISF-

stödet fanns det ingen sakkunnig expert från vård- och omsorgsförvaltningen. Detta medförde en 

otydlighet i den centrala staben om dess roll och vilka frågor den skulle ansvara för.  

De inriktningsbeslut som skickades ut upplevdes av den övriga organisationen många gånger som 

otydliga. Sannolikt beror detta på en okunskap kring vad ett sådant beslut innebär och vad de 

enskilda förvaltningarna ansvarar för vid en samhällsstörning. Många förvaltningar förväntade 

sig initialt att den centrala staben skulle vara mer styrande och beslutande, men en 

kommundirektör kan inte genom ett inriktningsbeslut beordra en förvaltning att avdela resurser 

till en annan. Det står inte klart hos medarbetare vilket mandat den centrala staben har och kan 

göra. På förekommen anledning fick också den centrala staben hålla en dragning med de övriga 

förvaltningarna om vilka beslut de fick ta och inte ta.  
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Förvaltningsföreträdare delger dock en mycket positiv bild kring ISF-stödets arbete i stort, 

särskilt förmågan till att ta fram en central lägesbild. Denna lägesbild upplevdes också ha beaktat 

de förvaltningsspecifika lägesbilder som inkommit under samordningsmötena och vidare också 

påvisade identifierade behov.  

Kort sikt: Ta in en sakkunnig från den/de förvaltning-/ar som är mest berörd-/a, och som har 

relevant kunskap kring krisens natur.  

Kort sikt: En stabschef bör inte sitta på flera positioner och i synnerhet inte i en annan chefsroll 

i en annan stabsfunktion. Utse en stabschef med endast ett uppdrag.  

Lång sikt: Överväg att byta på namn alternativt förtydliga vad ISF-stöd utgör för funktion, dvs. 

en krisledningsstab.  

Lång sikt: Överväg att tillsätta fasta och tydliga roller i ISF-stöd, med tydliga uppgifter och 

ansvar som med fördel kan beskrivas i en framtagen arbetsordning. Varje roll kan bemannas med 

en eller flera personer. 

Lång sikt: Ta fram en beslutsordning som reglerar mandat och vilka beslut som respektive 

funktion får ta.  

Lång sikt: Säkerställ att kommunens alla funktioner har förberedda och anpassade stabslokaler. 

Dessa lokaler bör vara utrustade med teknik anpassad för att kunna användas vid olika typer av 

samhällsstörningar. Vidare bör de också anpassas för att kunna fungera inför- och under höjd 

beredskap.  

 

6.1.5 Förvaltningssamverkan (arbetet inom ISF) 

Samordningsfunktionens roll har inte varit helt tydlig, forumet har upplevts och beskrivits som 

ett informationstillfälle till och från staben. Det har inte heller varit tydligt om ambitionen var att 

förvaltningscheferna skulle bidra till bedömningar och synpunkter på eventuella inriktningar. 

Vissa förvaltningar utsåg till och med ersättare till dessa möten då forumet inte uppfattades vara 

av en beslutsfattande natur.  

Däremot har den förvaltningssamverkan som genomförts upplevts fungera bra, samtliga aktörer 

har upplevts göra sitt bästa utifrån rådande situation. Att det fungerat så pass bra beror delvis på 

att HR-chef, kommunikationsansvarig och de både ISF-koordinatorerna understött forumet i 

form av förberedelser, deltagande och efterarbete.  

Men att ISF-mötena till största del var av samverkande och informerande natur ledde till att 

förvaltningarna främst hanterade sina frågor och utmaningar på egen hand, utan att förlita sig på 

stöd från övriga förvaltningar. Behov av stöd lyftes men hjälp och understöd förväntades endast 
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inkomma i form av en frivillig kontext. Ett exempel var det behov av sjuksköterskeresurser som 

lyftes av vård- och omsorgsförvaltningen. 

Avsaknaden av en beslutande del i detta mötesforum resulterade också i att vissa frågor inte 

omhändertogs inom rimlig tid, exempelvis gällande näringslivsfrågor. Att notera är att det inte 

fattades några kommunövergripande beslut kring faktiska åtgärder utan ansvaret har legat hos 

varje förvaltning.  

Det efterfrågades och hade behövts att kommundirektören som en samlande kraft inom 

kommunen inledningsvis hade kunnat ge stöd till förvaltningarna. För större 

förvaltningsgemensamma frågor hade också det behövts en snabbare process till beslut. 

Inriktnings- och samordningsfunktionen skulle mycket väl kunnat hantera 

förvaltningsgemensamma frågor, exempelvis i omfördelnings- och prioriteringsfrågor, som 

personella resurser eller stöd till näringslivet.  Vidare hade också en ISF kunnat fördela frågor 

inom och mellan förvaltningar, samt vilka som bör lyftas för politiska beslut.  

Sammanfattningsvis är den övergripande slutsatsen att den uteblivna beslutsdelen från ISF-

mötena resulterade i en försening i hanteringen av kritiska förvaltningsövergripande frågor. 

Vidare uteblev också en mer effektiv omfördelning av resurser mellan förvaltningarna vilket 

påfrestade enskilda förvaltningsverksamheter onödigt mycket. Att kommundirektören inte deltog 

i detta forum har med största sannolikhet bidragit till ISF-funktionen inte varit en 

kommunövergripande inriktande kraft, en kraft som så tydligt efterfrågats.  

Kort sikt: Säkerställ att en besluts- eller inriktande del införlivas i ISF-mötena, dvs. i den 

beslutsordning som behöver tas fram för ISF. För att förstärka denna åtgärd bör 

kommundirektören delta i samtliga möten. 

Kort sikt: Informera och förtydliga för samtliga deltagande representanter om ISF-mötenas 

syfte.   

6.1.6 Samverkan med externa aktörer 

Att kommunikationen och samverkan med externa aktörer stundom uppfattas som rörig och 

ostrukturerad kan omöjligen tillskrivas Enköping kommun eller någon av dess funktioner. En så 

pass omfattande och utdragen kris som smittspridningen av covid-19 har orsakat, skapar per 

automatik en stor mängd samverkansbehov från en stor mängd offentliga aktörer.  

Med det sagt har dock ett flertal av de intervjuade påtalat en problematik i att det har varit för 

många representanter från kommunen som deltagit i dessa möten. Därför efterfrågas också en 

mer omfattande intern samordning.  

Kort sikt: Genomför en intern samverkan och samordna antalet deltagare till externa möten.  
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Lång sikt: Påtala för länsstyrelsen att en bättre samverkansstruktur bör tas fram, särskilt 

beaktat framtida kriser och utifrån det samordningsansvar som åligger myndigheten. En 

välfungerande samverkanstruktur är också central för det civila försvaret, och eftersom 

länsstyrelsen är ansvarig för mycket av regionens totalförsvarssamverkan bör länsstyrelsen 

lämpligen åta sig en sådan uppgift. 

6.1.7 Kommunikation 

Gällande den interna kommunikationen har det framkommit ett behov av att tydligare styra 

informationen, vad som ska fördelas och vad som ska prioriteras. Det har funnits svårigheter i att 

ta till sig relevant information när mer och mer information adderas till intranätet. Sannolikt 

skulle ett arbete av att sortera och rensa bort gammal information behöva genomföras. Gällande 

ett fåtal frågor har dock det funnits ett behov av mer och tydligare information, exempelvis 

gällande beslut och bestämmelser kring distansarbete.  

Den interna informationen har i det stora hela upplevts fungera mycket bra. 

Kommunikationsavdelningen ha upplevts genomföra ett bra samarbete, mycket tack vare täta 

avstämningar.  

Avseende den externa kommunikationen har också denna upplevts fungera relativt bra, speciellt 

inom nätverket C-sam och med SKR. Däremot har inkommande information från Region Uppsala 

och länsstyrelsen ibland varit tvetydig vilket har resulterat i onödigt arbete.  

Kort sikt: Prioritera och sortera i informationsmängden på intranätet.  

Lång sikt: Se över hur den interna kommunikationen kan komma att påverkas av IT-störningar. 

Identifiera vilka reservlösningar som finns för intern kommunikation och hur förutsättningarna 

ser ut även under scenarier med stor påverkan.  

Lång sikt: Arbeta tillsammans med regionen och länsstyrelsen för att i framtida kriser ha ett 

samordnat informationsflöde.  

 

6.1.8 Kommunens nuvarande styrdokument gällande krisorganisationen 

Det framgår tydligt att både ISF-stöd och ISF har tagit avsteg från kommunens styrande 

dokument och planer. Vidare framgår det i underlaget från de intervjuade att man heller inte i 

någon förvaltning eller på någon funktion följt kommunens fastställda riktlinjer och planer 

avseende arbetssätt och krisorganisation till den grad som kan anses rimlig. Slutligen framgår det 

också att det finns en stor okunskap och därtill osäkerhet kring vad dessa dokument faktiskt 

innehåller och inriktar.  

Denna osäkerhet och okunskap bör inte tillskrivas kommunens medarbetare. Osäkerheten och 

okunskapen samt den bristande implementeringen av dokumenten beror med största sannolikhet 
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istället på brister i befintlig dokumentation. Nedan redovisas en beskrivning av de olika 

dokumenten och dess nuvarande brister.  

Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning14 

En stor problematik med denna inriktningsplan är att den på vissa ställen gör detaljerade nedslag 

i form av förtydliganden och utförliga förklaringar, men på andra ställen lämnar frågor 

obesvarade. I sin helhet är dokumentet skrivet på en hög abstraktionsnivå, vilket lämnar läsaren 

kvar med behov av förtydliganden och vidare frågor. Exempelvis framgår det tydligt att 

kommundirektören ska leda inriktnings- och samordningsfunktionen vid en extraordinär 

händelse, men vad som ska gälla under en allvarlig händelse, som exempelvis under hanteringen 

av covid-19, utelämnas.  

 

Vidare är ett förslag att dokumentet byter namn till Plan för hantering av allvarliga och 

extraordinära händelser. Denna plan bör i sin helhet innehålla en målbild, en beskrivning av 

krisledning utifrån de olika beredskapslägena, syftet med en krisledningsstab och dess olika 

funktioner, ISF och ISF-stödets uppgifter under olika beredskapslägen, TiB:ens funktion, 

etablerade samverkansnätverk och grunderna inom kriskommunikation (koordinerat med 

befintlig beredskapsplan.  

 

Lång sikt: Utgå från erfarenheter från denna krisinsats, fokusera på det som fungerade väl och 

bygg upp en organisation på dessa beprövade arbetssätt. Tillse också att konkretionsgraden är 

jämn genom hela dokumentet och att ledningsförhållandena under de olika beredskapslägena 

klargörs och att denna information är samstämmig med kommunens övriga 

inriktningsdokument, särskilt med krisberedskapsplanen. Ta också höjd för framtida kriser och 

totalförsvarsperspektivet. Det kan vara en fördel att skicka ut en uppdaterad utkastversion på 

internremiss till kommunens alla funktioner.  

 

Lång sikt: Utbilda och se till att planens innehåll är väl känd hos samtliga verksamheter, öva 

därefter utefter den nya inriktningsplanen.  

 

Krisberedskapsplan15 

Även om detta dokument inte primärt syftar till att utgöra en operativ grund inför pågående eller 

kommande kriser så existerar den asymmetriska problematiken även i detta dokument. 

Exempelvis listar krisberedskapsplanen föredömligt en rad olika kritiska beroenden, men ingen 

av dessa kritiska beroenden var under hanteringen av covid-19 i någon större väsentlighet 

påverkade. Däremot blev en rad andra beroenden uppenbara. Att förvänta sig att kommunen på 

förhand skulle ha identifierat det stora beroendet av exempelvis skyddsutrustning och 

medicinteknisk utrustning är dock orimligt, särskilt då framtida kriser kommer skilja sig från 

nuvarande kris. Hade krisberedskapsplanen däremot haft en större lista på fler beroenden som 

                                                           
14 Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning, Enköpings kommun (KS2019/103). 
15 Krisberedskapsplan, Enköpings Kommun, KS2018/492. 
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kan komma att påverka kommunens verksamhet så hade beroenden kopplat till vård- och omsorg 

sannolikt innefattats. Slutsatsen är således att även detta dokument bör breddas och beskriva 

kommunens krisberedskapsförberedelser och planer i en högre detaljeringsgrad. Vidare bör 

denna information vara samstämmig och koordinerad med kommunens övriga inriktnings- och 

styrdokument avseende kommunens krisorganisation.  

 

Lång sikt: Anpassa och utveckla krisberedskapsplanen utifrån kommunens centrala 

verksamheter. Säkerställ att krisberedskapsplanen är koordinerad med Plan för inriktning och 

samordning inför och vid allvarlig störning. Beakta även här totalförsvarsperspektivet och 

framtida kriser. 

 

Funktionskort16 

Det är positivt att kommunen på förhand tagit fram rollbeskrivningar till olika funktioner inom 

den planerade krisorganisationen. Vidare är detaljgraden på dessa funktionskort mycket 

ingående. I utvärderingsarbetet framkommer det dock att dessa rollkort och dess tilltänkta 

funktioner används ytterst sparsamt inom kommunens krisorganisation. Efter samtal och analys 

är den övergripande slutsatsen att funktionskorten saknar en koppling till de funktioner som 

upprättats inom kommunens olika staber. De staber som upprättats har till stor del skapat 

interna roller utefter behov och till en viss grad också använt mer traditionella stabsroller än de 

funktioner som beskrivs i funktionskorten. Att funktionskorten inte tillämpades beror med 

största sannolikhet på att funktionskorten var svåra att tillämpa i hanteringen av covid-19 och att 

majoriteten av personalen tidigare arbetat i mer traditionella stabsroller. 

 

Rekommendationen är därför att inledningsvis ta fram funktionskort utifrån traditionella 

stabsfunktioner, stabsfunktioner som nästan alltid aktiveras oavsett typ av kris eller hot. Dessa 

funktioner som bör beskrivas är: stabschef, stabsassistent, analysfunktion, samordningsfunktion, 

informationsfunktion. Beskrivningar för stödfunktioner bör också tas fram där vanliga 

stödfunktioner är: juridiskt stöd, HR-stöd samt IT- och lokalstöd. Dessa funktioner bör också tas 

fram för att fungera i ett civilt försvar.  

 

Lång sikt: Ta fram funktionsbeskrivningar för ISF-stöd.  

 

Ytterligare dokumentation, ta fram en krishandbok 

Ta fram en krishandbok (möjligen kris/krigshandbok)som beskriver hur kommunens 

krisorganisation är organiserad och hur roller och ansvar är fördelade mellan olika ingående 

funktioner på en mera detaljerad nivå. Denna krishandbok bör utgå utifrån övriga dokument. I 

denna bok bör även en nomenklatur ingå.  

                                                           

16 Funktionskort framtagna för krisorganisationen i Enköpings kommun. 
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6.2 Vård- och omsorgsförvaltningens stab 

6.2.1 Förberedelser, roller och ansvar 

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av de förvaltningar, vars ledning har säkerställt att 

ledningsgruppen har fått utbildning i både krisledning och stabsmetodik. Detta har visat sig vara 

en framgångsfaktor för stabens förberedelser och det efterföljande stabsarbetet. Det går inte nog 

att betona vikten av att ha en metodik att utgå ifrån för att effektivt kunna hålla ihop arbetet 

under en krishantering.  

De flesta av stabsmedlemmarna visste vilka uppgifter som ingick i det förberedande arbetet, vad 

som förväntades av dem och förvaltningschefen ansågs vara trygg i sin roll som stabschef för VO 

stab. Ett gemensamt tänk i hur en stab ska byggas upp och fungera är en styrka och skapar 

trygghet för samtliga som ska ingå i staben, eftersom det blev tydligt för alla vad som förväntas 

och vilka uppgifter som ska genomföras.  

Precis som för den centrala staben är det för varje enskild förvaltning viktigt att genomföra 

regelbundna övningar, där syftet är att upprätthålla och utveckla kommunens förmåga att 

hantera olika typer av samhällsstörningar. En väl övad stab där varje funktion har en klar roll 

med tydliga arbetsuppgifter medför en mer effektiv krishantering. En övning, oavsett om den är 

intern eller sker i samverkan, bör ses som ett tillfälle att höja nivån av både kompetens och 

förmåga. Övningarna behöver dock inte vara speciellt omfattande, utan kan vara enkla och utgöra 

en del i den ordinarie verksamheten.  

Några av stabsmedlemmarna har känt sig tillräckligt förberedda för att kunna hantera en större 

samhällsstörning som covid-19, medan andra har upplevt ett tillkortakommande i avsaknad av 

exempelvis utbildning i krishantering och stabsmetodik. Att kunna vara förberedd på alla sorts 

händelser, dvs. att ha en plan för alla typer av händelser och allt som kan gå fel är inte möjligt. 

Det handlar istället om att ha ett s.k. ”all-hazards approach”, dvs. att ha en uthållig och robust 

krisorganisation när organisationen prövas. Det är därför viktigt att säkerställa att personalen har 

adekvat utbildning, övar regelbundet och med en tydlig ledning kan vara förberedda för att 

hantera ett brett spektrum av olika typer av samhällsstörningar.  

Det saknas en pandemiplan inom Enköpings kommun, där det framgår vilken roll och ansvar som 

berörda funktioner ska ha under en pandemi. En medicinskt ansvarig sjuksköterska måste vid ett 

utbrott som covid-19 ställa allt ordinarie arbete åt sidan för att kunna fokusera på det arbete som 

krävs kopplat till pandemin. Det kan därför finnas ett behov av att förstärka MAS-funktionen vid 

pandemier. Det behöver också finnas en struktur för gemensam samverkan och planeringsytor. 

Ett exempel som lyfts fram är att den epidemiologiska lägesrapporten inte kan delas med privata 

aktörer.  
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Lång sikt: Överväg att tillsammans med kommunens centrala krisorganisation ta fram en 

pandemiplan för samtliga verksamheter inom Enköpings kommun, där det framgår vilken roll 

och ansvar som berörda funktioner ska ha under en pandemi. 

Lång sikt: Överväg att genomföra en stabsövning i egen regi, i linje med rekommendationer för 

den centrala krisorganisationen.  

Lång sikt: Säkerställ att all berörd personal som kan komma att jobba i en framtida VO stab får 

utbildning i krisledning och stabsmetodik, i linje med rekommendationer för den centrala 

krisorganisationen.  

6.2.2 Roller och ansvar 

Även om flertalet av de intervjuade stabsmedlemmarna anser att deras respektive roll i staben 

varit tydlig, finns det vissa roller som ansetts vara otydliga, men det har i huvudsak fungerat bra 

ändå, troligen på grund av en tydlig metodik och arbetssätt för stabsarbetet. Det är som i allt 

stabsarbete en fördel om det finns fördefinierade roller med ett klart mandat och tydliga 

arbetsuppgifter för de funktioner som ska ingå i staben.  

Samtliga fasta funktioner i VO stab har också framtagna rollkort där det framgår ansvar och 

uppgifter, men de användes inte i någon högre utsträckning under hanteringen.  

Lång sikt: Se över befintliga rollkort så att de tydligt beskriver funktion, ansvar och uppgifter. 

  

6.2.3 Planer och rutiner 

Det finns en rad planer och rutiner framtagna i verksamheterna, som i olika grad har använts 

under krishanteringen. Verksamheterna har bland annat tagit fram en rutin för omfallsplanering, 

tagit fram rutiner och riktlinjer tillsammans med regionen och kommunikationsplaner 

tillsammans med HR och kommunikationsenheten. Det är en styrka att det finns rutiner och 

riktlinjer framtagna när krisen väl är ett faktum, även om alla inte kommer till användning under 

en kris eftersom det är svårt att exakt veta vilka behov som finns och i vilken riktning som 

händelsen utvecklar sig. Dessutom bör det finnas utrymme att vid behov  kunna utveckla nya 

rutiner, vilket också staben har gjort i samband med hanteringen av covid-19.  

6.2.4 Uppstart 

Vård- och omsorgsförvaltningen är en av de förvaltningar som tidigt gick upp i stabsläge, redan 

innan uppdraget om scenarioplaneringen tilldelades. En bidragande orsak till det, vilket troligen 

beror på att de via sin utbildning i krisledning och stabsmetodik hade fått en förståelse av vikten 

att initialt i krishanteringen vara snabb och aktiv när det gäller att upprätta en struktur för 

krishanteringen. Vikten av förståelse i krishantering har även visat sig i hur stabsarbetet  

genomfördes. Det togs beslut om lokal för krisledningsrum, där ledningsgruppen gjorde den 
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dukning som krävdes och satte upp tablåer såsom fakta/antaganden, åtgärder, lägesbild osv. för 

att på ett överskådligt sätt kunna följa flödet i hanteringen av händelsen.  

6.2.5 Stabsarbetet 

Överlag har arbetet inom VO stab fungerat väldigt bra, där staben haft koll på 

händelseutvecklingen och verksamheterna trots den ansträngda situationen kunna fullfölja sina 

respektive uppdrag. Kommunen har under hela våren haft tillgång till skyddsutrustning, även om 

kommunen fått nyttja alternativa vägar än de ordinarie. En framgångsfaktor har varit att 

materielsamordnaren kom in i arbetet tidigt i hanteringen,  och att VO stab allokerade en hel 

resurs till att enbart säkerställa tillgången på skyddsmateriel. Detta visar på en förmåga att tidigt 

kunna identifiera de problem som kan komma att påverka verksamheten i hög grad. 

Staben fick efter en tid ställa om arbetet, från en fysisk närvaro till att enbart samverka genom 

digitala kanaler. Detta arbetssätt har inte fungerat optimalt, då stabsmetodiken i hög grad bygger 

på en fysisk närvaro i ett stabsrum och det inte funnits möjlighet att följa den tänkta strukturen. 

För framtida arbete kan det därför finnas ett behov av att utveckla digitala arbetssätt som 

fungerar under en krishantering och ger liknande förutsättningar som arbetet ger fysiskt på plats.  

Det behöver finnas ett bättre beredskapslager av skyddsmateriel i kommunen. Ett centrallager 

som det finns en ansvarig person för och som ansvarar för både beställningar, mottagning av 

varor och utkörning till verksamheterna. Det håller inte att leta skyddsutrustning på en öppen 

marknad vid en så pass omfattande händelse som utbrottet av covid-19 inträffar, och där det 

enbart i Sverige finns väldigt många aktörer som har samma behov. 

Lång sikt: Utveckla ett digitalt arbetssätt för krishantering. 

Lång sikt: Se till att säkerställa sjukvårdsledning kopplat till MAS-arbetet. 

Lång sikt: Överväg att lagerhålla samhällsviktigt materiel, där skyddsutrustning ingår.  

6.2.6 Kommunikation 

Det gick relativt snabbt att bygga upp informationsstrukturen på intranätet. Allt eftersom nya 

rutiner och  har informationen reviderats.  

Att VO stab fick ett kommunikationsstöd tilldelat har varit en bidragande orsak till att ett effektivt 

och ändamålsenligt kommunikationsarbete har kunnat bedrivas. Rätt information både internt 

och externt inom vårdområdet har kunna tagits fram och förmedlats.  

I en kris blir kommunikationsarbetet centralt och utgör en väldigt viktig roll i krishanteringen. 

För att kunna jobba effektivt i en stab krävs ett systematiskt arbetssätt, vilket VO stab hade.  
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6.2.7 Samverkan  

Det fanns en sedan tidigare upparbetad samverkan med regionen och med andra typer av 

nätverk. Vård- och omsorgsförvaltningen hade också en god koll på hur samverkansstrukturen 

fungerade mellan förvaltningarna. Detta gjorde att VO stab snabbt kunde ställa om, med fokus på 

rätt innehåll och en ökad frekvens av samverkansmöten med berörda aktörer. Det är som varit 

svårare och som till viss del kan behöva utvecklas är rutiner för att genomföra digitala möten.  

Lång sikt: Överväg att ta fram gemensamma rutiner för digitala möten.  
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7 Utifrån nivåerna verkställande, samordnande och 
inriktande  

I samband mer utformandet av utvärderingsuppdraget önskade Enköpings kommun att 

Combitech särskilt skulle försöka presentera slutresultatets lärdomar utifrån kommunens egna 

aktivitetsnivåer: Inriktande, Samordnande och Verkställande.17 Combitech har därför sorterat och 

kategoriserad de rekommendationer som beskrivs på kort och lång sikt i kapitel 6.  

 

Då de tre olika aktivitetsnivåerna befinner sig i en operativ kontext kan de strategiska och 

långsiktiga slutsatserna som Combitech tagit fram inte placeras inom denna skala. För att lyckas 

med detta har därför en fjärde aktivitetsnivå – förberedande - nivå lagts till.   

 

 

 
 

Den fjärde nivån – förberedande – är inte en existerande aktivitetsnivå som återfinns i Enköping 

kommuns dokument och planverk. Denna nivå existerar endast i syfte att kunna sätta alla 

rekommendationer och åtgärdsförslag i kontext till varandra.  

 

                                                           
17 Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning, Enköpings kommun (KS2019/103). 
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7.1 Rekommendationer för övergripande krisorganisation 

7.1.1 Förberedande – på kort sikt 

Påbörja förberedelser för att på längre sikt genomföra systematiska övningar och utbildningar.  

 

7.1.2 Förberedande på lite längre sikt 

Påbörja systematiska övningar. Inledningsvis stabsövningar på den egna funktionen i den egna 

förvaltningen och därefter olika former av integrerade övningar där stora delar eller hela 

kommunens krisorganisation övas samtidigt. Se till att alla former av scenarier införlivas – dock 

inte i samma övning -, från skydd mot olyckor till väpnat angrepp. 

Säkerställ att kommunens alla funktioner har förberedda och anpassade stabslokaler. Dessa 

lokaler bör vara utrustade med teknik anpassad för att kunna användas vid olika typer av 

samhällsstörningar. Vidare bör de också anpassas för att kunna fungera inför- och under höjd 

beredskap. 

Överväg att byta på namn alternativt förtydliga vad ISF-stöd utgör för funktion, dvs. en 

krisledningsstab.  

Överväg att ta fram och tillsätta fasta och tydliga funktioner i ISF-stöd, med tydliga roller och 

ansvar som med fördel kan beskrivas beskrivs i en framtagen arbetsordning. Varje funktion kan 

bemannas med en eller flera personer. 

Överväg att byta på namn alternativt förtydliga vad ISF utgör för funktion, dvs. någon form av 

krisledning.  

Överväg att ta fram en beslutsordning som reglerar respektive funktions mandat och 

befogenheter. Säkerställ att denna beslutsordning är anpassad utifrån ett ’all hazards approach’ 

och att denna beslutsordning fungerar i ett worst-case scenario.  

Utgå från erfarenheter från denna krisinsats, fokusera på det som fungerade väl och bygg upp en 

organisation på dessa beprövade arbetssätt. Tillse också att konkretionsgraden är jämn genom 

Planen för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning och att 

ledningsförhållandena under de olika beredskapslägena klargörs och att denna information är 

samstämmig med kommunens övriga inriktningsdokument, särskilt med krisberedskapsplanen. 

Ta också höjd för framtida kriser och totalförsvarsperspektivet. Det kan vara en fördel att skicka 

ut en uppdaterad utkastversion på internremiss till kommunens alla funktioner.  

 

Utbilda och se till att planens innehåll är väl känd, öva därefter utefter den nya inriktningsplanen.  
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Anpassa och utveckla även krisberedskapsplanen utifrån kommunens centrala verksamheter. 

Säkerställ att krisberedskapsplanen är koordinerad med Plan för inriktning och samordning 

inför och vid allvarlig störning. Beakta även här totalförsvarsperspektivet och framtida kriser. 

 

Se över hur den interna kommunikationen kan komma att påverkas av IT-störningar. Identifiera 

vilka reservlösningar som finns för intern kommunikation och hur förutsättningarna ser ut även 

under scenarier med stor påverkan.  

 
7.1.3 Inriktande på kort sikt 

En stabschef bör inte sitta på flera positioner och i synnerhet inte i en annan chefsroll i en annan 

stabsfunktion. Utse en stabschef med endast ett uppdrag. 

Säkerställ att en besluts- eller inriktande del införlivas i ISF-mötena, dvs. i den beslutsordning 

som behöver tas fram för ISF. För att förstärka denna åtgärd bör kommundirektören delta i 

samtliga möten. 

Informera och förtydliga för samtliga deltagande representanter om ISF-mötenas syfte.   

Varje chef och övriga beslutsfattare bör vara väl insatta i kommunens och sin egen organisations 

interna styrdokument och planer.  

 

7.1.4 Inriktande på lite längre sikt 

Ta fram en beslutsordning som reglerar mandat och vilka beslut som respektive funktion får ta. 

  

7.1.5 Samordnande på kort sikt 

Säkerställ att all personal som arbetar i nuvarande krisorganisation är medveten om hur 

kommunens krisorganisation fungerar och dess arbetssätt.  

Fastställ en gemensam nomenklatur för hela kommunens krisorganisation med målet att 

samtliga funktioner i alla förvaltningar använder samma begrepp kring exempelvis ISF och ISF-

stöd.  

Ta in en sakkunnig från den/de förvaltning-/ar som är mest berörd-/a, och som har relevant 

kunskap kring krisens natur.  

Genomför en intern samverkan och samordna antalet deltagare till externa möten.  
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7.1.6 Samordnande på lite längre sikt 

Erbjud all personal som kan komma att delta i en framtida insats en grundläggande utbildning i 

stabsmetodik. I samband med denna utbildning bör också grundläggande information kring 

kommunens krisorganisation och dess särskilda funktioner delges. Säkerställ att perspektivet 

kring mycket allvarliga kriser och totalförsvarsaspekten ingår i dessa utbildningar.  

Tydliggör och beskriv hur gränsdragningen ser ut mellan ISF, ISF-stöd och de olika 

förvaltningarna. 

Påtala för länsstyrelsen att en bättre samverkansstruktur bör tas fram, särskilt beaktat framtida 

kriser och utifrån det samordningsansvar som åligger myndigheten. En välfungerande 

samverkanstruktur är också central för det civila försvaret, och eftersom länsstyrelsen är ansvarig 

för mycket av regionens totalförsvarssamverkan bör länsstyrelsen lämpligen åta sig en sådan 

uppgift. 

Arbeta tillsammans med regionen och länsstyrelsen för att i framtida kriser ha ett samordnat 

informationsflöde. 

 

7.1.7 Verkställande på kort sikt 

Prioritera och sortera i informationsmängden på intranätet.  

 

 

7.2 Rekommendationer specifikt för vård- och omsorgsförvaltningen  

7.2.1 Förberedande på lång sikt  

Överväg att genomföra en stabsövning i egen regi, i linje med rekommendationer för den centrala 

krisorganisationen.  

Säkerställ att all berörd personal som kan komma att jobba i en framtida VO stab får utbildning i 

krisledning och stabsmetodik, i linje med rekommendationer för den centrala krisorganisationen. 

Se över befintliga rollkort så att de tydligt beskriver funktion, ansvar och uppgifter. 

 

7.2.2 Samordnande på lång sikt 

Överväg att tillsammans med kommunens centrala krisorganisation ta fram en pandemiplan för 

samtliga verksamheter inom Enköpings kommun, där det framgår vilken roll och ansvar som 

berörda funktioner ska ha under en pandemi. 

Utveckla ett digitalt arbetssätt för krishantering. 
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Se till att säkerställa sjukvårdsledning kopplat till MAS-arbetet. 

Överväg att lagerhålla samhällsviktigt materiel, där skyddsutrustning ingår.  

Överväg att ta fram gemensamma rutiner för digitala möten.  

 


