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Granskning av informationssäkerhet
Såväl nationellt som internationellt har diskussionen om informationssäkerhet i IT-samhället accentuerats under
senare år. Det handlar då både om medvetna attacker mot informationssystem och datahantering och om oförutsedda brister i systemen. Kommunerna lagrar en betydande mängd data och många uppgifter, ofta sekretessbelagda, som rör enskilda individer.
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har därför valt att granska kommunstyrelsens arbete med informationssäkerhet. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig intern kontroll avseende IT- och informationssäkerhet.
Granskningen visar att det finns grundläggande riktlinjer, rutiner och policys men det saknas en tydlig koppling
mellan målen för informationssäkerhet och andra strategiska målsättningar för kommunen. Avsaknaden av en
tydlig strategi på lång och kort sikt, kan påverka effektiviteten i arbetet med informationssäkerhet.
Vidare har brister noterats i utbildningsinsatser, behörighet- och åtkomsthantering samt säkerställandet av tillräcklig insyn i leverantörers arbete med informationssäkerhet.
Det saknas även ett tydligt ansvar för uppföljning och samordning. Detta medför brister i uppsikten över nämndernas arbete med informationssäkerhet. Risken med otydligt ansvar och bristande uppföljning är att kommunens policys och riktlinjer inte efterlevs, och att skyddsåtgärder genomförs på en ojämn nivå runtom i kommunens verksamheter.
Vi bedömer i stort att kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig incidenthanteringsprocess som är utformad i enlighet med praxis. Dock bedömer vi att prioritering av incidenter inte beaktar informationsklassning
och riskanalys i tillräcklig utsträckning.
Baserat på granskningens slutsatser har kommunrevisionens huvudsakliga rekommendationer formulerats inom
tre områden:




Strategi, styrning och organisation
IT-drift, förändringar samt behörigheter
Incident-, risk och informationshantering

I granskningsrapporten presenteras detaljerade rekommendationer, nedan framgår revisionens huvudsakliga rekommendationer till kommunstyrelsen.

Strategi, styrning och organisation


Etablera en långsiktig strategi och tydliga mål för kommunens arbete med informationssäkerhet

2021-01-20


Tydliggöra processer och ansvar för koordinering och uppföljning av kommunens arbete kring
informationssäkerhet



Införa kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser



Kartlägga samhällsviktiga tjänster och hantera dessa utifrån informationssäkerhet

IT-drift, förändringar samt behörigheter


Uppdatera processen för IT-förändringar med utgångspunkt i ett enat systemstöd



Uppdatera processen för borttagande av behörigheter i kommunens informationssystem

Incident-, risk och informationshantering


Säkerställa att informationssäkerhet är en tydlig del av kommunens risk- och sårbarhetsanalys



Tydliggöra rutiner för hantering av incidenter relaterade till informationssäkerhet



Tydliggöra riktlinjer för uppföljning och övervakning av externa leverantörer



Formalisera rutiner för säkerhetskopieringar och återläsningstester

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i
granskningen och de rekommendationer som lämnas.
Svar önskas senast den 26 februari 2021.

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

__________________________________
Lars Trägen
Ordförande kommunrevisionen
Lunds kommun

Granskningsrapport 2020
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Januari 2021

Lunds kommun
Granskning av informationssäkerhet

Sammanfattning
EY har på uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av kommunstyrelsens arbete med informationssäkerhet. Granskningens
syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens interna kontroll kopplat till IT- och
informationssäkerhet är ändamålsenlig. Granskningen har fokuserat på styrning,
organisation och incidenthantering.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har etablerat ett grundläggande ramverk
med policy, riktlinjer, mallar och andra dokument som underlättar och tydliggör
styrningen av informationssäkerhetsarbetet. Det har dock identifierats brister. Det finns
en avsaknad av tydliga kort- och långsiktiga målsättningar för informationssäkerhet.
Därutöver saknas en långtgående vision och viljeriktning som är tydligt kopplat till
verksamheternas, och kommunens, övergripande strategier.
Lunds kommun har en etablerad struktur med roller och ansvar för
informationssäkerhet, men har fortsatt en bit att kvar i att etablera detta i
verksamheterna. Det saknas rutiner och riktlinjer som tydliggör och säkerställer
genomförande, utvärdering och utveckling av informationssäkerhetsarbetet. Det
saknas också en tydlig utbildningsplan för informationssäkerhet.
Vidare framgår av granskning att Lunds kommun har ett grundläggande arbete med
operationella rutiner för informationssäkerhetsarbete. Dessa rutiner är i stor
utsträckning i linje med riktlinjer och god praxis, men brister har identifierats i bland
annat processen för borttagande av behörigheter. Samt att det finns ett behov av att
integrera informationssäkerhet som en del av incidenthanteringsprocessen.

Baserat på granskningens slutsatser och sammanfattande bedömning har ett antal
huvudsakliga rekommendationer tagits fram. I avsnitt 3 presenteras även
granskningens detaljerade rekommendationer. Vi rekommenderar kommunstyrelsen
att:








Tydliggöra processer och ansvar för koordinering och uppföljning av
kommunens informationssäkerhetsabete
Införa kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser
Kartlägga samhällsviktiga tjänster och hantera dessa utifrån
informationssäkerhet
Etablera en långsiktig strategi och tydliga mål för kommunens
informationssäkerhetsarbete
Uppdatera processen för IT-förändringar med utgångspunkt i ett enat
systemstöd
Uppdatera processen för borttagande av behörigheter i kommunens
informationssystem
Säkerställa att informationssäkerhet är en tydlig del av kommunens risk- och
sårbarhetsanalys
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Tydliggöra rutiner för hantering av informationssäkerhetsrelaterade incidenter
Tydliggöra riktlinjer för uppföljning och övervakning av externa leverantörer
Formalisera rutiner för säkerhetskopieringar och återläsningstester
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

Hantering av information i IT-system är idag en grundläggande del av kommuners
verksamhet. Bristfällig säkerhet i informationshanteringen kan innebära risker för
anställda och invånare. I takt med att den kommunala verksamheten digitaliseras blir
fler och fler enheter uppkopplade och fler processer blir IT-beroende. Detta ökar
kraven på att känslig information, såsom patientdata eller dokumentation, får ett
ändamålsenligt skydd ifrån stöld eller förstörelse. Samtidigt ska informationen vara
tillgänglig för rätt personer i rätt tid.
Under 2000-talet har ett antal olika direktiv, lagar och riktlinjer tagits fram för att stötta
och tydliggöra, men också sätta krav på organisationer i deras arbete med
informationssäkerhet. Under 2018 etablerades i svensk lag EUs dataskyddsförordning
(GDPR), vilket har inneburit konsekvenser för hur verksamheter hanterar
personuppgifter och information. Senare samma år etablerades lagen om nätverk- och
informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster (NIS), som ställer speciella krav på
säkerhet i nätverk1 och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga
tjänster såsom el, vatten och digitala tjänster.
Konsekvenserna av otillräckliga säkerhetsåtgärder kan få effekt på kommunen och
dess invånare. Att tappa kontrollen över potentiellt känslig information om kommunens
verksamhet, dess anställda eller dess invånare riskerar inte bara att skada
kommunens rykte och förtroende, utan kan även kräva kostsamma insatser för att
återta kontrollen av den förlorade informationen. Ett bra informationssäkerhetsarbete
är därför en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. För att uppnå
god informationssäkerhet krävs att man tar ett helhetsgrepp och skapar metoder som
långsiktigt ger verksamheten det skydd den behöver.
Mot bakgrund av dessa utmaningar inom informationssäkerhet har kommunrevisionen
i Lund beslutat att genomföra en granskning avseende kommunstyrelsens interna
kontroll kopplat till IT- och informationssäkerhet.

1.2

Syfte och frågeställningar

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
intern kontroll avseende IT- och informationssäkerhet.
I granskningen besvaras följande frågeställningar:
►

►

►

1

Är styrningen av arbetet med IT- och informationssäkerhet, för de behov
kommunens verksamhet har, ändamålsenlig?
Finns ett ändamålsenligt arbete med att följa upp att beslut och
styrdokument relaterat till informationssäkerhet efterlevs?
Är Lunds kommuns incidenthanteringsprocess ändamålsenlig?

För definition, se bilaga 2
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1.3

Genomförande och revisionskriterier

Granskningen har genomförts genom intervjuer med identifierade nyckelpersoner för
kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. Därutöver har relevant
styrdokumentation granskats. Granskningen är utförd mot god praxis inom
informations- och IT-säkerhetsområdet och bygger på EYs granskningsprogram Cyber
och Informationssäkerhet (GCI), med fokus på offentlig verksamhet.
GCI baseras på erkända ramverk såsom ISO/EC27000 - serien och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSBs) metodstöd för informationssäkerhet.
Intervjuer har genomförts med:
► Digitaliseringschef
► Objektsförvaltare Drift
► Objektsförvaltare identitet
► Chef IT – utveckling
► IT – tekniker
Samtliga intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapporten i syfte att säkerställa
att slutsatser grundar sig i korrekt fakta. Förteckning över intervjupersoner och
dokumentation framgår av bilaga 1. En lista över definitioner framgår av bilaga 2.

1.4

Avgränsning

Granskningen syftar till att ge en översiktbild över hur Lunds kommun utformat sitt
arbete med IT- och informationssäkerhet. Granskningen täcker således inte
enskilda IT-system eller applikationer2. Vidare omfattar granskningen endast
hantering av incidenter kopplat till IT- och informationssäkerhet och inte
kommunens incidenthanteringsprocess i sin helhet.
Inom ramen för granskningen ingår inte att kontrollera att arbetet, såsom det är
utformat, har genomförts. Vidare kommer granskningen inte att beröra
informationssäkerheten i enskilda system eller hos enskilda verksamheter.

2

För definition, se bilaga 2
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2. Iakttagelser
2.1

Styrdokument

Arbetet med IT- och informationssäkerhet i Lunds kommun utgår huvudsakligen ifrån
en pyramidstruktur av styrningsdokument där informationssäkerhetspolicyn är tänkt att
sätta upp mål och ramar som sedan förtydligas i riktlinjer för informationssäkerhet, se
schematisk representation nedan. Policyn sätter upp ett antal mål för
informationssäkerhetsarbetet, ett antal krav som organisationen har på sig att uppfylla,
samt vilka som har det övergripande ansvaret. Ett tydliggörande av
ansvarsfördelningen görs också i riktlinjerna som även innehåller kortfattade
rollbeskrivningar.
Riktlinjerna
berör
huvudområdena
inom
IToch
informationssäkerhet såsom:
 Lösenordspolicy
 Behörighetshantering
 Förändringshantering
 Incidenthantering
Vidare har även kommunstyrelsen upprättat ett antal rutiner och instruktioner för hur
informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas, såsom mallar för riskanalys3 och
kontinuitetsplan4 samt metodstöd för informationsklassning5.

Figur 1 visar en schematisk överblick över strukturen av styrdokumenten i Lunds kommun.

För att få hela bilden av Lunds informationssäkerhetsarbete bör även digitaliseringsoch systemförvaltningsmodellen nämnas. Modellen innehåller en beskrivning av hur
IT-avdelningen leder IT- och digitaliseringsinitiativ i kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen har inte initierat något arbete för att undersöka om man faller under
säkerhetsskyddslagen eller lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga

3

För definition, se bilaga 2
För definition, se bilaga 2
5
För definition, se bilaga 2
4

6

tjänster. Det finns en informellt uttalad ambition att initiera detta arbete under året, men
vid perioden för granskningen (maj 2020) har detta inte påbörjats.

2.2

Ansvarsfördelning och organisation

Organisationen och dess ansvar för Lunds kommuns informationssäkerhetsarbete
beskrivs i kommunens informationssäkerhetspolicy, riktlinjer för informationssäkerhet
samt i digitaliserings- och systemförvaltningsmodellen.
Lunds kommuns informationssäkerhetspolicy fastställer att det är kommundirektören
som ansvarar för att strategiskt leda och samordna kommunens arbete med IT- och
informationssäkerhet. Det är sedermera digitaliseringschefen som ansvarar för att
utveckla styrande dokument, riktlinjer och andra hjälpmedel samt att följa upp och
samordna informationssäkerhetsarbetet. Det faktiska ansvaret för informationen och
informationssäkerheten inom ett verksamhetsområde ligger dock på förvaltningarna.
Inom förvaltningarna är det huvudsakliga ansvaret fördelat över chefer, medarbetare,
systemägare, systemförvaltare6 och driftansvariga7. Det är upp till chefen att
säkerställa att varje medarbetare har ändamålsenlig kunskap om informationssäkerhet
för att genomföra sitt arbete. Riktlinjerna fastställer också att varje system i kommunen
ska ha en systemägare som har det övergripande ansvaret för systemet och dess
användning. Detta innebär även ansvar för att systemet ska uppfylla de
informationssäkerhetskrav som ställs på systemet utifrån rådande lagar och riktlinjer,
samt säkerställa att informationsklassning genomförs, att kontinuitetsplaner tagits fram
och fastställts. Under systemägaren finns systemförvaltare, som ansvarar för
systemets dagliga funktionalitet. Systemförvaltarens arbete stöds av driftsansvarig,
som innehar den tekniska kompetensen att upprätthålla den dagliga IT-systemdriften.
Även kommunens digitaliserings- och systemförvaltarmodell beskriver roller som är
relevanta
från
ett
informationssäkerhetsperspektiv.
Digitaliseringsoch
systemförvaltarmodellen antogs 2009. I den framgår att alla kommunens IT-system
ska organiseras i så kallade förvaltningsobjekt8 med en styrgrupp och en
förvaltningsgrupp där systemen ingår, se bild nedan.

6

För definition, se bilaga 2
För definition, se bilaga 2
8
För definition, se bilaga 2
7

7

Figur 1 Lunds kommuns förvaltningsmodell.

Styrgruppen beslutar om förvaltningsplan för objektet. Förvaltningsgruppen har ett
rapporteringsansvar till styrgruppen vilket innefattar ett antal processer såsom
incidenthantering och behörighetshantering, att rapportera kritiska incidenter eller
resultat av periodisk behörighetsgallring.
Utöver nämnda forum och ansvar är det värt att nämna att kommunen även har en
säkerhetsgrupp som övergripande ansvarar för säkerhetsfrågor inom kommunen.
Säkerhetsgruppen ansvarar för att varje år sammanställa risker och i dessa frågor
samarbetar de med förvaltningsobjekten som bistår med interna riskanalyser som
genomförts. I dagsläget är informationssäkerhet inte en uttalad del av de riskanalyser
som genomförs, något som säkerhetsgruppen identifierat som ett förbättringsområde.

2.3

Personal och utbildning

Vid perioden för denna granskning (maj 2020) är det de intervjuades uppfattning att
man har kommit olika långt med att implementera ansvar och organisation i enlighet
med riktlinjer och förvaltningsmodell, i de olika förvaltningsobjekten. Detta tros vara en
följd av att kunskapen om informationssäkerhet varierar mycket mellan
förvaltningsobjekten. Vid en nulägesanalys som genomfördes under 2019 pekades det
speciellt på brister i kompetens inom förvaltningsobjekten som resulterat i ofullständiga
kontinuitetsplaner.
Vid intervjuer uppges att det finns en ambition om att bredda och öka kunskapsnivån
om informationssäkerhet i verksamheterna för att öka deras möjlighet att bedriva sitt
arbete självständigt. Det genomförs dock inte några utbildningar och finns i nuläget
inte heller en utbildningsplan för förvaltningsobjekten att följa.
8

Som följd av rådande situation upplever kommunen ett behov av att tillsätta mer
resurser med tydligt ansvar för att samordna och stödja förvaltningsobjektens
informationssäkerhetsarbete. Ett sådant initiativ påbörjades under mars 2020 och en
funktion med titeln ”informationssäkerhetssamordnare” planeras att tillsättas under
hösten 2020. Ansvaret som kommer med rollen kommer innefatta att stötta
verksamheterna i deras informationssäkerhetsarbete och ta fram en
uppföljningsprocess.

2.4

Externa leverantörer och hantering av leverantörsavtal

Alla upphandlingar av kommunövergripande informationssystem i Lunds kommun
underordnar sig lagen om offentlig upphandling och går via kommunens centrala
inköpsfunktion. Upphandling av mindre IT-verktyg sker ute på de enskilda
förvaltningarna. Instruktioner för hur leverantörer ska handha information de har
tillgång till har tagits fram tillsammans med ett metodstöd för IT-upphandling, men inga
specifika upphandlings- och leverantörsavtal för informationssäkerhet har definierats.
Vid IT-upphandling ansvarar kommunens inköpsfunktion för att upphandlingen sker
och att avtal upprättas. Som en del av detta definieras servicenivåavtal (SLA)9 mellan
leverantör, ansvarig systemägare och systemförvaltare, vilket sedan inköpsfunktionen
ansvarar för att föra in i avtalet. Vid implementation av verksamhetssystem flyttas
ansvaret från inköpsfunktionen till förvaltningsobjektet. Det finns ett arbete för att öka
systemförvaltares delaktighet i upphandlingsprocessen. Detta förväntas bidra till ökad
transparens rörande behov och kravställning. Arbetet inkluderar ett initiativ gällande
informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan enligt verktyget KLASSA 10 som en
del av alla IT-upphandlingar.
För befintliga externa leverantörer och redan upphandlade informationssystem har
inga särskilda centrala riktlinjer för uppföljning av informationssäkerhet definierats. Det
ingår i systemägares och förvaltares ansvar att ha en kontinuerlig dialog med
leverantören rörande driften och säkerheten i systemen. Regelbundna möten som
bedrivs med de externa leverantörerna har identifierats, men dessa har oftast varit av
driftskaraktär och informationssäkerhetsrelaterade ämnen är inte specificerade.

2.5

Operationella rutiner

2.5.1 Behörighetshantering
Åtkomst till Lunds kommuns IT-miljö hanteras via en e-tjänst för behörighetshantering.
Vid nyanställning ansvarar närmsta chef till den nyanställda för att skicka beställning
av nytt användarkonto till kommunens Service Desk. Service Desk ansvarar sedan för
att lägga upp användare i den gemensamma IT-miljön. Förändrad behörighet samt
borttag av behörighet genomförs i nuläget enligt samma process, att ansvarig chef
lägger en separat beställning för varje system. Det genomförs inte en gemensam
periodisk genomgång av kommunanställdas behörigheter. Detta ansvarar varje
9

För definition, se bilaga 2
För definition, se bilaga 2
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verksamhetssystems förvaltare för, enligt rutinen ska detta genomföras minst en gång
årligen. Det är också en informell rutin att följa upp den periodiska genomgången i
förvaltningsobjektets styrgrupp. Systemförvaltaren ansvarar även för att ta fram en
rutin för behörighetshantering.
2.5.2 Drift och IT-incidenthantering
Lunds kommun ansvarar för driften av ett antal av sina informationssystem. För dessa
system definieras det servicenivåavtal (SLA) mellan IT och systemförvaltaren som
reglerar vilka driftsnivåer som ska hållas. Detta ska även inkludera vilken mängd
säkerhetskopieringar11 och återläsningstester12 som ska genomföras. I dagsläget finns
ingen rutin för återläsningstester, planer för detta har informellt initieras men det är
inget som vid granskningstillfället (maj 2020) ännu fastställts. Informationsklassning
ligger till grund för vilken servicenivå som ett system ska ha, och om inte
rekommenderad nivå väljs ska detta motiveras i avtalet.
Enligt Lunds kommuns incidenthanteringsprocess rapporteras incidenter in via
ärendehanteringssystemet13 Servis till kommunens support som är uppbyggd med tre
olika supportnivåer. Incidenter prioriteras enligt en förutbestämd ordning beroende på
hur pass kritisk incidenten bedöms vara för verksamheten. Ordningen är inte specifikt
kopplat till ett informationssäkerhetsmässigt perspektiv, incidenter bedöms allmänt
enligt en lathund av Service Desk när ärendet registreras.
Om ingen av supportnivåerna klarar av att lösa en incident ska den eskaleras enligt en
rapporteringstrappa; 1. Servicechef; 2. Driftschef; 3. Digitaliseringschef. När en
incident är löst dokumenteras ärendet i Servis och kommuniceras enligt rutin ut till alla
berörda av störningen.
2.5.3 Programförändringar
Förändringshantering i Lunds kommun hanteras enligt en central process för
förändringar som sedermera beroende på utfall mynnar ut i olika bi-processer. Behov
av förändringar kan inkomma via ett antal olika kanaler men det skapas alltid ett ärende
i Servis. Två gånger i veckan sker ett ärendeberedningsmöte där behovet av
förändringen klarläggs, ansvar fördelas och ytterligare direktiv fastställs innan beslut
tas om förändringen ska delas ut. Därefter hanteras förändringen i olika etablerade
processer beroende på förändringens natur. Förändringar i existerande system
hanteras via Servis. Det sker dock ingen uppföljning av att processen följs. Om
förändringen innebär en större utvecklingsinsats går förändringen vidare som ett
enskilt projekt. Projekt hanteras i informationssystemet TFS där testdokumentation och
beslut om lansering dokumenteras.
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2.5.4 Informationsklassning och riskanalys
Informationsklassning är en metod som hjälper organisationer att välja rätt åtgärder för
att skydda informationen. Lunds kommun har skapat ett verktyg för
informationsklassning som är baserat på SKR:s verktyg KLASSA. Verktyget används
i arbetet att identifiera vilka av kommunens informationssystem som innehåller
skyddsvärd information. För att standardisera och säkra utförande av
klassningsrutinerna har mallar tagits fram för hur kommunen ska utföra
informationsklassning genom KLASSA-verktyget. Instruktionen beskriver bland annat
syftet med klassningsrutinerna och hur klassningen genomförs och dokumenteras.
Efter utförd klassning sparas dokumentationen av ansvarigt förvaltningsobjekt.
Systemägare ansvarar för att informationsklassning genomförs på sitt system samt att
den följs upp och revideras enligt kommunens angivna intervaller om minst en gång
per år.
En riskanalys genomförs för att identifiera och bedöma sådana risker som skulle kunna
äventyra säkerheten för informationen i kommunens system. Säkerhetsavdelningen
genomför årligen en övergripande riskanalys. Den omfattar dock inte explicit
informationssäkerhet men visst bidrag har inkommit ifrån förvaltningsobjekten i form
av dokumentation på genomförda riskanalyser.
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3. Sammanfattande iakttagelser och rekommendationer
Under granskningen har iakttagelser identifierats inom granskade områden. För varje
iakttagelse lämnas rekommendationer som syftar till att stödja Lunds kommun i dess
framtida arbete med informationssäkerhet. Iakttagelserna har klassificerats enligt tre
risknivåer avseende hur omfattande dess eventuella inverkan anses vara:
Prioritering låg: Observation som ej direkt påverkar
verksamhetens mål, men som kan medföra ineffektiv
verksamhet, mindre brister i IT- och informationssäkerhet,
efterlevnad av interna policys och riktlinjer eller avvikande
från god praxis.

Prioritering medel: Observation som anses kunna ha
påverkan på verksamhetens mål, rykte, IT- och
informationssäkerhet och/eller möjlighet att efterleva lagar
och regelverk samt interna policys och riktlinjer.
Observationen skulle kunna leda till ineffektivt nyttjande av
verksamhetens resurser.

Prioritering hög: Observation av större karaktär som anses
kunna ha hög påverkan på verksamhetens mål, rykte, IT- och
informationssäkerhet och/eller möjlighet att efterleva lagar
och regelverk samt interna policys och riktlinjer.
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3.1

Strategi, styrning och organisation

3.1.1 Tydliggöra processer och ansvar för koordinering och uppföljning av
kommunens informationssäkerhetsabete
Långsiktig informationssäkerhet kräver ett helhetsgrepp och
fungerande arbetssätt för att säkerställa att kommunens
information ges ändamålsenligt skydd. Lunds kommun har
etablerat ett grundläggande ramverk i form av
förvaltningsmodell, policy, riktlinjer och mallar för sitt
informationssäkerhetsarbete. Det har dock noterats att den
övergripande styrningen av arbetet med informationssäkerhet
saknar tydlighet avseende ansvar, mandat och uppföljning.
Iakttagelse

Rekommendation

Risken med otydligt ansvar, mandat och uppföljning är att
kommunens policyer och riktlinjer inte efterlevs och att
skyddsåtgärder genomförs på en ojämn nivå runtom i
kommunen.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
► Definiera den roll som ska ansvara för att samordna och
driva kommunens arbete med informationssäkerhet med
tydliga ansvar kopplat till kommunens mål med
informationssäkerhet:
► Säkerställ att rollen har ett tydligt mandat i relation
till berörda parter såsom IT, säkerhetsavdelningen
samt kommunens förvaltningar.
► Utvärdera om rollens ansvar ska inkludera
”omvärldsbevakning” av nya direktiv, riktlinjer eller
god praxis som kan vara nödvändig för att
kommunens informationssäkerhetsarbete
utvecklas i den takt som omvärlden kräver.
► Etablera processer och instruktioner för tydlig uppföljning
av verksamheternas informationssäkerhetsarbete,
företrädesvis med koppling till kommunens nuvarande
systemstöd för aktivitetshantering för förvaltningsplanen.
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3.1.2 Införa kontinuerliga och anpassade utbildningsinsatser
Ändamålsenlig kunskap om informationssäkerhet är viktig för en
organisations förmåga att på kort sikt förebygga, upptäcka och
hantera incidenter relaterade till informationssäkerhet. På lång
sikt kan avsaknad av kompetensutveckling påverka
organisationens
förmåga
att
utveckla
sitt
informationssäkerhetsarbete i den takt som verksamheten och
omvärlden kräver.

Iakttagelse

Under granskningen har det noterats att Lunds kommun inte har
tagit fram en utbildningsplan för IT- och informationssäkerhet.
Vidare har Lunds kommun inte säkerställt kontinuerligt
anpassade
utbildningsinsatser.
Exempelvis
behöver
objektsägare som genomför informationsklassning ha en
specifik kunskap medan intern service bör ha mer kunskap om
incidenthantering.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:
► Genomföra en analys för att identifiera olika målgrupper
och lämpliga aktiviteter anpassade för varje målgrupps
kunskapsbehov.
► Ta fram utbildningsplan för kontinuerlig utbildning enligt
ovan analys och som tydliggör ansvar och uppföljning av
utbildningsinitiativ.
Rekommendation
► Säkerställa att alla med direkt ansvar för
informationssäkerhet får relevant utbildning utifrån roll och
ansvar.

3.1.3 Kartlägga samhällsviktiga tjänster och hantera dessa utifrån
informationssäkerhet.
Under 2018 etablerades EU-direktivet NIS (Nätverk och
Informationssäkerhet) i svensk lag som kräver ett
informationssäkerhetsarbete som är specialanpassat för
leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Samhällsviktiga
tjänster är kritiska funktioner för samhällets välmående och
löper därför större risk att utsättas för attacker med
informationsstöld och samhällspåverkan som följd.

Iakttagelse

Lunds kommun har inte genomfört en analys om någon del av
organisationen omfattas av lagstiftningen, vilket lagen kräver.
Det innebär också att potentiella samhällsviktiga tjänster som
Lunds kommun ansvarar för kan ha bristfälligt skydd vilket ökar
risken för IT- och informationssäkerhetsincidenter med stor
samhällspåverkan som följd.
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Kommunstyrelsen rekommenderas att:
► Genomföra en grundläggande analys av kommunens
tjänsteutbud där potentiella leverantörer av samhällsviktiga
tjänster kan identifieras och rapporteras till
tillsynsmyndighet.
► Utarbeta ändamålsenliga processer i enligt med lag och
föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt
säkerställa kontinuerlig genomlysning av kommunens
Rekommendation
tjänsteutbud.
► Med utgångspunkt i kommunens nuvarande ramverk för
informationssäkerhet, etablera ändamålsenliga processer
för rapportering av incidenter till tillsynsmyndighet.

3.1.4 Etablera en långsiktig strategi och tydliga mål för kommunens
informationssäkerhetsarbete
För att långsiktig informationssäkerhet ska kunna uppnås är det
viktigt att kommunen har strategiska mål som definierar
viljeriktning
för
de
kommande
3-5
årens
informationssäkerhetsarbete. Lunds kommun har mål för sin
informationssäkerhet, men det är inte tydligt hur dessa mål
kopplas till andra relevanta strategiska mål inom kommunen
såsom kommunens övergripande strategi, säkerhetsstrategi
samt IT- och digitaliseringsstrategi.

Iakttagelse

För att viljeriktningen ska vara tydlig för organisationen är det
viktigt att även ha kortsiktiga mål som definierar hur den
långsiktiga strategin ska realiseras de kommande 1-2 åren.
Lunds kommun har krav som ställs på verksamhetens arbete,
men inte tydligt definierat mål som kan stämma av och mäta
kommunens utveckling.

Avsaknaden av en tydlig strategi på lång och kort sikt kan
påverka effektiviteten i arbetet med informationssäkerhet, samt
arbetets integration med andra digitaliserings- och
säkerhetsinitiativ.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
► Tydligt definiera och prioritera ramverkets innehåll,
omfattning, kortsiktiga och långsiktiga mål och vision med
avseende på kommunens dagliga verksamhet och
övergripande vision och strategi.
Rekommendation ► Etablera en process för utvärdering, uppföljning och
utveckling av uppsatta mål.
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3.2

IT-drift, förändringar samt behörigheter

3.2.1 Uppdatera processen för IT-förändringar med utgångspunkt i ett enat
systemstöd

Iakttagelse

Att ha god insikt i de förändringar som görs i kommunens
informationssystem är viktigt för säkerställandet av
ändamålsenlig driftnivå och säkerheten för informationen som
hålls i systemen. I dagsläget har Lunds kommun en stor och
komplex förändringsprocess som använder flertalet olika
systemstöd för att hantera och dokumentera flödet. Brist på
tydlighet i processen medför en risk att den inte efterföljs och
skapar flera, potentiell konflikterande, källor för information.
Detta ökar risken för komplikationer till följd av obehöriga eller
felaktiga ändringar i systemen.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:
 Ta fram en ny förändringsprocess för IT-förändringar
som är harmoniserad med den översiktliga förändringsoch projektprocessen. Företrädesvis supporteras den
nya processen för IT-förändringar av ett systemstöd
Rekommendation
istället för flera.
3.2.2 Uppdatera processen för borttagande av behörigheter i kommunens
informationssystem
Borttagande och ändring av behörigheter är en viktig process för
att motverka informationsstöld och obehöriga ändringar samt
säkerställa
ansvarsfördelning
i
kommunens
informationssystem.
Det
finns
ingen
central,
kommungemensam process för borttagande av behörighet.
Processen för ändring och borttagande av användare är
personberoende vilket ökar risken för att behörigheter inte tas
bort i tid.
Iakttagelse

Kommunstyrelsen rekommenderas att:
► Ta fram en central process för borttagande och ändring av
behörigheter.
► Utreda möjligheten att inkludera processen i den pågående
omstruktureringen av centrala HR-processer vid
Rekommendation
nyanställning och vid avslut av anställning.
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3.3

Incident-, risk- och informationshantering

3.3.1 Säkerställa att informationssäkerhet är en tydlig del av kommunens riskoch sårbarhetsanalys
För att kommunen ska vara beredd att hantera nuvarande och
kommande hot är det viktigt att kontinuerligt genomföra risk- och
sårbarhetsanalys av IT- och informationssäkerhet. Lunds
kommun har inte genomfört en övergripande riskanalys av
informationssäkerhet.
Kommunens säkerhetsavdelning ansvarar för att sammanställa
en övergripande risk och sårbarhetsanalys men den tar inte
specifikt informationssäkerhet i beaktning. Därmed ökar risken
för allvarliga systemfel med störningar i processer som är
kritiska för samhället, samt informationsläckage som följd.
Iakttagelse

Risken blir särskilt stor då kommunen inte tagit fram en
övergripande kontinuitetsplan som innefattar hantering av
incidenter relaterade till informationssäkerhet. Kommunen har
inte heller säkerställt via uppföljning att ändamålsenliga
kontinuitetsplaner tagits fram för alla förvaltningar.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
► Säkerställa att risk och sårbarhetsanalyser för IT- och
informationssäkerhet genomförs i alla kommunens
förvaltningar, samt att processen för att föra in dem i
säkerhetsavdelningens övergripande risk och
sårbarhetsanalys tydliggörs och formaliseras.
► Samordna att kontinuitetsplaneringen i förvaltningarna
Rekommendation
genomförs och att de inkluderar informationssäkerhet.
Förslagsvis genom en övergripande kontinuitetsplan som
sammanfattar de åtgärder som tas runtom i alla
förvaltningar.
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3.3.2 Tydliggöra rutiner för hantering av informationssäkerhetsrelaterade
incidenter
Incidenthanteringsprocessen är avgörande för riskbaserad
hantering av incidenter som minimerar skada och tiden för
återställning till normal drift.
Kommunen har en dokumenterad incidenthanteringsprocess
som är etablerad och kommunicerad inom verksamheten, men
den
saknar
harmonisering
med
processerna
för
informationsklassning och riskanalys.

Iakttagelse

Rekommendation

Detta innebär att prioriteringen av incidenter inte tillräckligt
tydligt beaktar klassningen och riskanalysen, vilket ökar risken
för att incidenter relaterade till informationssäkerhet inte
hanteras riskbaserat och med nödvändig prioritet.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
 Säkerställa att processen för incidenthantering
uppdateras och tydligt belyser hanteringen av
informationssäkerhetsrelaterade incidenter. Speciellt
fokus bör läggas på att stötta prioriteringen av
incidenter med avseende på utfallet av
informationsklassning och riskanalys.

3.3.3 Tydliggöra riktlinjer för uppföljning och övervakning av externa
leverantörer
Organisationer
förlitar
sig
mer
och
mer
på
tredjepartsleverantörer av IT-lösningar för att uppnå sina mål.
Det ökade beroendet av externa leverantörer introducerar nya
risker.
Kommunen har i dagsläget inga rutiner för standardiserad
kravställning
rörande
informationssäkerhetsrelaterad
övervakning och rapportering för IT-leverantörer. Det är
systemförvaltarnas ansvar att följa upp på driftsnivåer samt
hantering av incidenter med respektive IT leverantör.
Iakttagelse

Det saknas dock riktlinjer på vilka områden, främst relaterat till
informationssäkerhet, som bör följas upp. Detta leder till att
uppföljningarna håller olika nivå, samt ökar risken för påverkan
av incidenter som är bortom kommunens kontroll.
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Rekommendation

Kommunstyrelsen rekommenderas att:
► Komplettera processen för att granska
tredjepartsleverantörer av IT-lösningar med tydligare
riktlinjer och krav på innehåll samt deltagande av
sakkunniga i avstämningar.
► Se över hur informationssäkerhet inkluderas som en faktor
i kravställningen vid upphandling. Initiativet med att
genomföra informationsklassning som en del av
upphandlingen är ett bra exempel på detta, men kan
kompletteras ytterligare med rapporteringskrav och
granskningsrätt som standard.

3.3.4 Formalisera rutiner för säkerhetskopieringar och återläsningstester
Säkerhetskopieringar av kommunens information är den
process som säkerställer att ingen kritisk information går
förlorad
vid
eventuella
incidenter
och
störningar.
Återläsningstester som säkerställer fullständighet och riktighet
i kopierad information är en förutsättning för ändamålsenligt
arbete med säkerhetskopiering.

Iakttagelse

Rekommendation

I dagsläget har Lunds kommun ingen formaliserad rutin för
under vilka förutsättningar eller hur ofta återläsningstester ska
genomföras. Detta ökar risken för att säkerhetskopieringar inte
går att återläsa och kritisk information går förlorad.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
 Säkerställa att det tas fram en process för årliga
återläsningstester som specificerar hur de bör
genomföras, för vilka system, vem som ansvarar samt
hur ofta som det rekommenderas att genomföras.
Processen bör anpassas efter olika IT-system och ta i
beaktning faktorer såsom klassning av informationen i
systemet samt hur pass kritiskt systemet är för
verksamheten.
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4. Svar på revisionsfrågor
Granskningen har syftat till att på uppdrag av revisorerna genomföra en övergripande
genomgång av kommunens IT- och informationssäkerhet. Granskningen har utgått
från tre revisionsfrågor, vilka besvaras nedan.
Är styrningen av arbetet med IT- och informationssäkerhet, för de behov
som kommunens verksamhet har, ändamålsenlig?
Ett ledningssystem för informationssäkerhet är den del av ledningssystemet som
styr
verksamhetens
informationssäkerhet.
Styrningen
av
informationssäkerhetsarbetet i Lunds kommun gentemot LIS-ramverket, bedöms
vara delvis ändamålsenligt. Detta grundar sig i att Lunds kommun har tillsett att
rutiner samt grundläggande riktlinjer och policyer finns, så som
informationssäkerhetspolicy, riktlinjer, förvaltningsmodell samt mallar. Det finns
även en ambition att tillsätta resurser för att möta ett ökat behov av välfungerande
informationssäkerhetsarbete. Vi har dock noterat brister rörande kommunens mål
och vision med sitt informationssäkerhetsarbete och hur man ska uppnå en god
kommungemensam nivå av säkerhet. Vidare har brister noterats i
utbildningsinsatser, behörighet- och åtkomsthantering samt styrning av
tredjepartsleverantör och hur man säkerställer tillräcklig insyn i leverantörers
arbete med informationssäkerhet.
Finns ett ändamålsenligt arbete med att följa upp att beslut och
styrdokument relaterat till IT- och informationssäkerhet efterlevs?
Arbetet med uppföljning av efterlevnad av beslut och styrningsdokument relaterat
till informationssäkerhet bedöms vara delvis ändamålsenligt. Svaret grundar sig
i att Lunds kommun inte har upprättat en ansvarsfördelning rörande uppföljning av
arbetet. Det saknas en ändamålsenlig uppföljning av att nämndernas arbete med
informationssäkerhet har implementerats och genomförts. Detta inkluderar
exempelvis
uppföljning
av
externa
leverantörsavtal
avseende
informationssäkerhet och kontroll för borttag av användares behörigheter.
Kommunen saknar en ansvarig funktion eller roll för samordning och koordinering
mellan processer inom IT- och informationssäkerhetsarbetet vilket blir synligt i
avsaknaden av övergripande informationsklassning och kontinuitetsplan samt
brister i den övergripande riskanalysen.
Är Lunds kommuns incidenthanteringsprocess ändamålsenlig?
Lunds kommun bedöms ha en ändamålsenlig incidenthanteringsprocess. I och
med att kommunens incidentprocess är utformad enligt god praxis och är väl
fungerande. Visst utrymme för förbättring finns, till exempel i form av
harmoniserande av prioriteringsordning med avseende på IT- och
informationssäkerhet.
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5. Slutsats och sammanfattande bedömning
Digitaliseringen skapar inte bara utvecklingsmöjligheter utan möjliggör fler sätt att
attackera verksamheters information och system. De senaste åren har antalet
cyberattacker ökat kraftigt, och bakom dem finns inte bara kriminella och hackare utan
även statsstödda aktörer som har stor uthållighet och substantiella resurser. Genom
att påskynda åtgärder för att öka säkerheten inom kritisk infrastruktur, höjs hela
samhällets robusthet mot yttre störningar. IT och informationssäkerhet med stödjande
lagstiftning i form av GDPR, Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet är sätt att göra
detta.
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
intern kontroll avseende IT- och informationssäkerhet. Utifrån granskningens syfte och
grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att kommunstyrelsen delvis har en
ändamålsenlig intern kontroll avseende arbetet med IT- och informationssäkerhet.
Kommunen har ett grundläggande informationssäkerhetsramverk i form av styrande
dokument, roller och ansvar men brister i att inkorporera IT- och informationssäkerhet
i verksamhetens dagliga arbete samt övrigt säkerhetsarbete. I kommunens arbete med
att implementera och befästa ramverket bör därför fokus vara på att etablera processer
och dokumentationsstöd för samordning, uppföljning och utbildning som säkerställer
en ändamålsenlig säkerhetsnivå runtom i kommunen.

Lund den 20 januari 2021

Aleksandar Jovanovic
EY

Max Wann Adebahr
EY

Johan Andersson
EY
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Bilaga 1: Källförteckning
Intervjuade roller:
►
►

►

Digitaliseringschef
Objektsförvaltare
identitet
IT – tekniker

►
►

Objektsförvaltare Drift
Chef IT – utveckling

Dokumentation:
►
►
►
►

►

►
►

Informationssäkerhetspolicy för Lunds kommun
Riktlinjer för informationssäkerhet
Digitaliserings- och systemförvaltningsmodellen
Rutinbeskrivningar
► Incidenthanteringsprocessen
► Hantera tekniska förändringar
► Hantera förändringsbehov
Exempel på utföranden:
► Risk- och sårbarhetsanalys_W3D3 2016 ver.1.0
► Ks Kontinuitetsplan för W3D3 2016
► Informationssäkerhetsklassning Procapita BoU 2019 - Handlingsplan 2019-11-21
Informationssäkerhet - Behovsbeskrivning av tjänster
Servicenivåbeskrivning var 203.2
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Bilaga 2: Definitioner
Active Directory (AD): Katalogtjänst vilken lagrar information om resurser (såsom
användare). Separata IT-system kan kopplas till Active Directory och både inloggning
och behörighetsroller i systemen kan således styras genom inställningar och
rolluppsättning i Active Directory. Detta möjliggör för central användarhantering och
automatisk inloggning.
Applikation: Datorprogram med olika typer av funktionalitet beroende på
applikationens syfte. Applikationen finns lagrad på en dator eller en server.
Driftansvarig: Ansvar innefattar att ta fram och underhålla driftdokumentation till ett
informationssystem samt assistera vid eventuella incidenter eller problem.
Databas: En databas är en katalogtjänst med indexerad information om resurser
(såsom tex. användare).
Förvaltningsobjekt: Styrande enhet inom vilken ett antal olika informationssystem
för en viss typ av kommunens verksamhet innefattas. Förvaltningsenheten styrs av
en styrgrupp som beslutar om förvaltningsplan och budget. System är uppdelade på
olika förvaltningsgrupper inom ett förvaltningsobjekt.
Informationsklassning: Klassning av organisationens informationstillgångar enligt i
riktlinjer dokumenterade regler med avseende på informationens sekretess, riktighet
och tillgänglighet.
KLASSA: Klassa är ett verktyg för att genomföra en kombinerad
informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan, framtagen av Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Verktyget är framtaget i enlighet med ISO27001.
Kontinuitetsplanering: Planering och åtgärder med syfte att motverka avbrott i
verksamheten och skydda kritiska verksamhetsprocesser mot konsekvenser av
allvarliga fel i system eller katastrofer.
Nätverk: Ett nätverk administrerar koppling mellan olika resurser såsom olika
program.
Penetrationstester: Test av informationssystem, nätverk eller webbapplikationer för
att identifiera sårbarheter vilka kan utnyttjas av angripare.
Riskanalys: Redovisning av de samlade kraven på ett informationssystem avseende
tillgänglighet, riktighet och sekretess. Systemsäkerhetsanalysen ska redogöra för
vidtagna samt ytterligare nödvändiga säkerhetsåtgärder vilka är nödvändiga för att
kraven på informationssystemet ska uppfyllas.
Server: En server är ett datorprogram som bidrar med funktionalitet till ett annat
program via en nätverksuppkoppling.
SLA (Service Level Agreement): Servicenivåavtal mellan beställare och
tjänsteleverantör där överenskomna krav som ställs på tjänsten definierats.
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Systemförvaltare: Ansvarar för att operativt sköta ett systems förvaltning inom givna
ekonomiska ramar.
Systemägare: Verksamhetens chef eller särskilt utsedd person med ansvar för
administration och drift av ett eller flera informationssystem inom ramen för antagna
mål, vilken agerar ledningsfunktion över systemets förvaltning.
Systemleverantör: Leverantör av IT-system som agerar supporterande vid
incidenter med systemet och i vissa fall tillhandahåller drift av systemet.
Leverantören tillhandahåller uppdateringar av systemversioner samt löpande
rättningar av identifierade systemfel.
Säkerhetskopiering: Kopia av den information som finns i en databas eller på en
server.
Återläsningstest: För att säkerställa att en säkerhetskopia fungerar som den ska
och inte är sönder eller ofullständig så är det god praxis att genomföra tester av de
säkerhetskopior som genomförts. Testet går ut på att återläsa in kopian in på servern
eller databasen igen och granska innehållets korrekthet och fullständighet.
Ärendehanteringssystem: Ett ärendehanteringssystem är en typ av
informationssystem som används för att dokumentera information rörande
genomförandets av olika processer eller rutiner inom verksamheten, såsom
exempelvis förändringsprocessen eller incidenthanteringsprocessen. Exempel på
ärendehanteringssystem som Lunds kommun använder är Servis, TFS och Stratsys.
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Lunds kommuns revisorer

För yttrande till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av krisberedskapen i Lunds kommun
Kommunerna är skyldiga att ha en fungerande beredskapsorganisation som kan aktiveras i händelse av kris.
Denna skyldighet regleras dels i lag, dels i föreskrifter från MSB och andra statliga myndigheter. Kommunens
krisorganisation skall ha rutiner som ger såväl handlingsberedskap som uthållighet och nödvändig flexibilitet att
hantera kriser. De åtgärder som vidtas under krisförlopp kan innebära intrång mot enskilda kommuninnevånare
eller kommunmedborgarna mer allmänt. För att sådana åtgärder skall uppfattas som legitima är det av största
vikt att det som beslutas och genomförs har en demokratisk politisk förankring och hög professionalitet.
Lunds kommuns revisiorer beslutade därför i januari 2020 att genomföra en granskning av kommunens krisberedskap. Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyreslsen och de granskade nämnderna har en ändamålsenlig krisberedskap. Det blev självklart att granskningen måste följa kommunens hantering av den pandemi
som bröt ut i mars 2020. Denna har i flera avseenden testat kommunens förmåga att agera snabbt och hantera
oförutsedda frågor. Pandemin har även visat på vikten av att ha en förberedd krisorganisation där roller är tydliga
och ansvarsfördelningen är känd i hela verksamheten.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna har i stor utsträckning säkerställt att det finns en tillräcklig organisation och dokumentation som krävs enligt föreskrifter och lagkrav. Det framkommer dock i granskningen att risk- och sårbarhetsanalyserna inte är fullständiga samt att nämnderna inte har en planering för framtida övningsinsatser. Vi menar att detta indikerar ett ökat behov av samordning och stöd från kommunstyrelsen
avseende krisberedskapsarbetet. Därutöver ligger ett ansvar på nämnderna att följa de instruktioner som tagits
fram, och att följa det program för trygghet och säkerhet som fullmäktige antagit.
På kommunövergripande nivå finns analyser och bedömningar avseende kommunens förmåga att hantera olika
risker. Det har inom ramen för granskningen dock inte framkommit att det finns politiska beslut, som avser den
kommunala verksamhetens uthållighet i termer av tid, kvantitet och medel. Risk- och sårbarhetsanalyserna bör
självklart även ange vilka åtgärder som bör vidtas för att minska sårbarheten av de identifierade riskerna.
I de nuvarande krisledningsorganisationerna finns en varierande grad av delaktighet från politiken. Nämnderna
utgör en viktig del av den ordinarie verksamheten, varför deras roll och ansvarockså måste vara tydlig. Detta bör
även beaktas i samband med övningsinsatser. Vi bedömer därför att det finns anledning att ytterligare tydliggöra
den politiska involveringen i samband med krisledning. Detta för att säkerställa att nämnden, i egenskap av ytterst ansvarig för verksamheten, har en tydlig roll- och ansvarsfördelning att följa. Ledning under kris bör spegla
den ordinarie verksamheten, i vilken både förvaltning och nämnd ingår.

2021-01-20
En iakttagelse är att de granskade nämnderna under den rådande pandemin varit snabba i beslutsfattandet. Man
låg ofta före nationella belut och detta tyder på en god handlingsberedskap och snabb reaktionsförmåga.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
 Stärka samordning av krisberedskapsarbetet i syfte att säkerställa att den finns en tydlig arbetsprocess
för samtliga nämnder, och för att säkerställa att samtliga delar genomförs i enlighet med lagkrav, föreskrifter och fullmäktiges mål.
 Att minst en gång per mandatperiod ta beslut om hur stor kommunens egen uthållighet skall vara för
att upprätthålla verksamheten avseende, bland annat, livsmedel, skyddsutrustning, drivmedel, kraftoch vattenförsörjning, reservdelar och förbrukningsmaterial. Beslutet bör även innefatta en tidsram när
det ska var uppnått, hur det ska uppnås samt beslut om att avsätta resurser.
Vi rekommenderar barn- och skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden att:
 Tydliggöra när och hur nämnden skall medverka i samband med kriser och krisledning.
 Säkerställa att det finns en plan för övning och utbildning som även beaktar det politiska deltagandet.
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalyser följer kommunens instruktioner och MSBs föreskrifter.
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i
granskningen och de rekommendationer som lämnas.
Svar önskas senast den 26 februari 2021.
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Sammanfattning
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, barn- och
skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i stora delar har ett ändamålsenligt
krisberedskapsarbete.
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i stor utsträckning har säkerställt att det finns
den dokumentation och organisation som krävs enligt föreskrifter och lagkrav. Enligt
intervjuade har krisberedskapsarbetet intensifierats de senaste åren, varpå en ett tydligare
ledningssystem finns på plats. Vi instämmer i detta men ser också att det finns delar som
behöver utvecklas.
I granskningen framkommer att risk- och sårbarhetsanalyser inte är fullständiga samt att
nämnderna inte har en planering för framtida övningsinsatser. Vi menar att detta indikerar ett
ökat behov av samordning och stöd från kommunstyrelsen avseende krisberedskapsarbetet.
Därutöver ligger ett ansvar på nämnderna att följa de instruktioner som tagits fram, och att följa
den plan och program för trygghet och säkerhet som fullmäktige antagit. Vi ser vidare ett behov
av att tydliggöra nämndernas roll i krisledningsorganisationerna. I de nuvarande
krisberedskapsplanerna finns en varierande grad av delaktighet från politiken. Ledning under
kris bör spegla den ordinarie verksamheten, utan att påverka förmågan att agera snabbt och
effektivt. Vi menar således att även nämnden utgör en viktig del av den ordinarie
verksamheten, varpå dess roll- och ansvarsfördelning också måste vara tydlig. Detta bör även
beaktas i samband med övningsinsatser.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Stärka samordningen av krisberedskapsarbetet, i syfte att säkerställa att det finns en tydlig
arbetsprocess för samtliga nämnder, och för att säkerställa att samtliga delar genomförs i
enlighet med lagkrav, föreskrifter och fullmäktiges ambitioner.

Vi rekommenderar barnutbildningsnämnden att:

och

skolnämnden,

vård-

och

omsorgsnämnden

och



Tydliggöra den politiska involveringen och delaktigheten i samband med krisledning.
 Säkerställa att det finns en plan för övning och utbildning som även beaktar den politiska
involveringen.
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalyser följer kommunens instruktioner och MSB:s
föreskrifter.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser
och höjd beredskap (LEH) reglerar kommuners agerande vid extraordinära händelser. Med
extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Vid dessa tillfällen kan en krisledningsnämnd
överta ansvaret från en nämnd om skyndsamma insatser av kommunen krävs.
Kommunerna ska rapportera risk- och sårbarhetsanalyser enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter. Kommunen ska sammanställa och
rapportera resultatet av analysen till Länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.
Den nu pågående spridningen av coronaviruset i Sverige och världen visar på ett mycket tydligt
sätt behovet av en flexibel organisation som snabbt kan ställa om sin verksamhet för att möta
det behov som medborgarna har. I Lunds kommun har kommunstyrelsen det övergripande
ansvaret för kommunens beredskaps- och katastrofplanering. Granskningen omfattar också
utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Dessa
nämnder spelar alla viktiga roller för det operativa genomförandet av kommunens handlande
vid en eventuell kris, då de ansvarar för kommunal verksamhet som riktas mot stora
medborgargrupper.
I sin årliga risk- och konsekvensanalys har kommunens revisorer identifierat ett antal risker
kopplade till kommunens krishantering, bland annat avseende det övergripande
krisberedskapsarbetet och kommunens förmåga att ställa om sin verksamhet i orostider.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, barn- och
skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:








Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig organisation för kris- och
katastrofberedskap?
Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med MSB:s riktlinjer?
Har det upprättats ändamålsenliga rutiner, policys och dokument avseende krisberedskap,
såsom krisberedskapsplan och pandemiplan?
o Är dessa uppdaterade i närtid?
Genomför kommunstyrelsen och nämnderna en uppföljning och analys av övnings- och
utbildningsinsatser?
o Beaktas och inkluderas andra aktörer än Lunds kommun i samband med övningsoch utbildningsinsatser kopplat till krisberedskapsarbetet?
Vilka åtgärder/beslut och planer har nämnderna fattat med anledning av coronavirusets
spridning i landet och regeringens eller myndigheternas beslut?
o När har berörda åtgärder/beslut och planer verkställts i förhållande till regeringens
eller myndigheters beslut?
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1.3. Genomförande
Granskningen har skett genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med
ledande tjänstepersoner i förvaltningarna, med de granskade nämndernas presidier samt
därutöver två ytterligare ledamöter i nämnden och krisledningsnämnden. För källförteckning
se bilaga 1.
Förutom översiktliga planer och styrdokument har förvaltningarnas och kommunens
genomförda
utbildningar/utbildningsplaner
granskats,
likaså
förvaltningsspecifika
handlingsplaner. Vidare har vi följt de insatser och beslut som respektive förvaltning tar med
anledning av större händelser i omvärlden, utifrån den rådande coronapandemin. Analys och
bedömning har skett utifrån den samlade bilden av dokumentation samt information inhämtad
via intervjuer. De beslut som särskilt legat till grund för granskning av kommunens agerande
presenteras i avsnitt 4.
1.4. Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725)
Enligt 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet.
Av 6 kap. 6 § framgår vidare att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
SKR uttalande kring delegation 2020-06-08
SKR har uttalat sig avseende möjligheten att en nämnd delegerar till ordförande att anta
delegationsordningen i brådskande ärenden.
SKR gör tolkningen att antagande av delegationsordning omfattas av kommunallagens
delegeringsförbud (6e kap 38 § 1 pkt). Ett delegeringsuppdrag till ordföranden som omfattar
rätten att besluta om en delegationsordning, innebär att nämnden fråntar sig kontrollen över
utövandet av sin egen beslutanderätt.
SKR gör bedömningen att det inte är lämpligt att delegera beslut i brådskande ärenden på ett
sådant sätt att nämnden avvaktar med beslut i frågan om delegationsordning tills det att
ärendet brådskar. SKR föreslår istället att ett förslag till delegationsordning ska presenteras för
nämnden vid sammanträde före lagens ikraftträdande. Vid detta sammanträde bör nämnden
besluta att ge ordförande i uppdrag att besluta om vid vilken tidpunkt delegationsordningen
ska börja gälla.
Vidare menar SKR att detta tillvägagångssätt överensstämmer med kommunallagens
bestämmelser i 6 kap. 23 § andra stycket, som stadgar att ordförande ska kalla till
sammanträde om denne anser att det behövs.
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Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)
Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser
och höjd beredskap (LEH) reglerar kommuners agerande vid extraordinära händelser. Med
extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Vid dessa tillfällen kan en krisledningsnämnd
överta ansvaret från en nämnd om skyndsamma insatser av kommunen krävs. I anslutning till
LEH finns även förordning (2006:637) med särskilda bestämmelser om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
och lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. I LEH anges bland annat att
kommuner och regioner ska:


genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA),



ha en plan för hantering av extraordinära händelser,



ha en krisledningsnämnd,



utbilda och öva förtroendevalda och anställd personal,



rapportera till staten.

LEH föreskriver en skyldighet för kommuner och regioner att analysera vilka extraordinära
händelser som kan inträffa, samt hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet
ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Mot bakgrund av risk- och
sårbarhetsanalysen ska kommunen inför varje mandatperiod fastställa en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras.
Av förordning (2006:637) framgår vidare att varje kommun och region ska ha de planer som
behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna ska enligt 4 § FEH innehålla
uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under förhöjd beredskap.
Vidare uttrycker LEH att samtliga regioner ska ha en krisledningsnämnd som ska fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I LEH framgår vidare att kommuner och
regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i
fredstid. Slutligen ställer LEH och FEH upp en skyldighet för kommuner att hålla länsstyrelsen
och ansvarig myndighet informerad om vidtagna förberedelser inför extra ordinära händelser.
Kommunerna ska även lämna lägesrapporter samt information om händelseutvecklingen vid
sådana händelser till länsstyrelsen och ansvarig myndighet.
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 MSB 2018-09779, SKR
18/03101
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 reglerar uppgifter och
ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap enligt LEH. Kommunen ska för varje
ny mandatperiod fastställa en krisledningsplan. Inom ramen för kommunens krisberedskap
ska kommunstyrelsen fastställa en instruktion för hur kommundirektören ska leda förvaltningen
under kommunstyrelsen samt vilka uppgifter kommundirektören har.
Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap som ska
ange övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.
Styrdokumentet ska enligt överenskommelsen innehålla:


Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag
och kommunalförbund.
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Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.



Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.



Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta
fram eller uppdatera under mandatperioden.

Därtill anger överenskommelsen att kommunen ska ta fram ett reglemente för
krisledningsnämnden.
Kommunen ska ha en regelbundet övad och utbildad krisorganisation samt en plan för
utbildning och övning. Avseende övning anges att kommunen varje mandatperiod ska
genomföra och utvärdera minst två övningar. Övningarna ska beakta de brister som
framkommit i risk- och sårbarhetsanalysen. Utvärderingar av övningarna ska beröra styrkor
och svagheter avseende kommunens egen krisberedskap och förmågan att samverka med
andra aktörer.
Inom ramen för sitt geografiska områdesansvar ska kommunerna i fråga om extra ordinära
händelser i fredstid verka för att:


olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i
planerings- och förberedelsearbetet,



de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas och



information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Slutligen anges att kommunen ska hålla ansvarig myndighet informerad om vilka åtgärder som
vidtagits, samt vid en extra ordinär händelse ge ansvarig myndighet och länsstyrelsen
lägesrapporter.
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 MSB 201805681, SKR 18/01807
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 anger att
förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna ska ha grundläggande kunskaper om vad som
gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Kommunstyrelsen och kommunledningen ska
under perioden 2018 till 31 december 2020 genomgå utbildning gällande höjd beredskap och
totalförsvar.
MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser
Enligt MSB:s föreskrifter, beslutade 2015-01-26,
sårbarhetsanalyser (RSA) innehålla följande:

ska

kommunernas

risk-

och



Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.



Beskrivning av arbetsprocess och metod.



Identifierad samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området.



Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.



Identifierade och analyserade risker för kommunen och dess geografiska område.



Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och
dess geografiska område.



Behov av åtgärder med anledning av resultatet i risk- och sårbarhetsanalysen.
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Resultatet av kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys ska rapporteras till
länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till
kommunfullmäktige. Enligt MSB:s föreskrifter ska kommunen regelbundet följa upp sin RSA.
Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari året
efter varje av mandatperiodens fyra år.
Reglemente för kommunstyrelsen
I kommunstyrelsens reglemente, beslutat 26 mars 2020 av kommunfullmäktige, framgår att
styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar
för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och
samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I reglementets § 5 anges att
kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som inte
ankommer på krisledningsnämnden.
Reglemente för krisledningsnämnden
Av reglemente för krisledningsnämnden i Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktig 26
mars 2020 framgår att det ska finnas en krisledningsnämnd som utses av kommunfullmäktige.
I Lunds kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott krisledningsnämnd. Enligt reglementets
§ 1 är krisledningsnämnden kommunens ledande politiska organ om kommunens drabbas av
en extraordinär händelse.
Nämndens uppgifter är att vid extraordinära händelser kunna besluta om att överta hela eller
delar av verksamhetsområden från övriga nämnder inom kommunen i den utsträckning som
vid varje tillfälle bedöms som nödvändig. Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid
närmast följande fullmäktigesammanträde. Inför varje ny mandatperiod ska
krisledningsnämnden arbeta fram en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras i
kommunen.
Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag om pandemiberedskap
Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag för pandemiberedskap anger att varje verksamhet
på lokal, regional och nationell nivå behöver ha en intern pandemiplanering för sin verksamhet.
Planeringen ska ta hänsyn till personalbortfall vid en pandemi, samt identifiera åtgärder för att
kunna hantera påverkan på verksamheten.
Kunskapsunderlaget innehåller en checklista som stöd till regioner och andra lokala aktörer i
planeringen för varje pandemifas. Under den interpandemiska fasen (tiden mellan pandemier)
ska aktörer på regional och lokal bland annat nivå beskriva ansvar och roller, ta fram relevanta
rutiner för dokumentation av händelser och beslut, samt etablera en struktur för samverkan.
Därtill ska relevanta planer för utbildning och övning tas fram. Avseende aktervisningsfasen
(spridning i olika delar av världen) anges att regionala och lokala aktörer bland annat ska
aktivera pandemiplaner och samverkansgrupper, smittspåra, samla in information om
vårdbelastning och tillkalla extra resurser både vad gäller personal och material.
Under pandemifasen ska relevanta aktörer bland annat anpassa resurser, förbereda för ett
utbrott inom vård och omsorg, anpassa riktlinjer efter nationella rekommendationer och ge
information om allmänhygieniska åtgärder. I övergångsfasen ska hanteringen av pandemin
utvärderas, och man ska planera för att återgå till normalt tillstånd för hälso- och sjukvård.
Checklistan utgör enligt
beredskapsplanering.

kunskapsunderlaget

enbart

ett

komplement

till

annan
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2. Organisation för krisberedskap
MSB:s tre grundprinciper för krisberedskap
Ansvarsprincipen – den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har
motsvarande ansvar under en kris. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att
samverka med andra aktörer.
Närhetsprincipen – En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmst berörda
och ansvariga. Det är i första hand den drabbade kommunen och drabbad verksamhet som
ansvarar för insatsen. Om de lokala resurserna inte räcker till kan det bli aktuellt med regionala
och statliga insatser.
Likhetsprincipen – Verksamheten ska under en kris, så långt det är möjligt fungera på samma
sätt som under normala förhållanden. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas från
samma plats som under normala förhållanden.

2.1. Kommunövergripande organisation
Lunds kommun har inrättat en kommuncentral krisorganisation, både på politisk nivå och på
tjänstemannanivå. Den illustreras översiktligt i nedanstående skiss och förklaras i efterföljande
avsnitt.

Bild 1: Lunds kommuns krisledningsorganisation inkl larmkedja

Under 2018 genomfördes en extern genomlysning av kommunens säkerhetsarbete. I
genomlysningen gjordes bedömningen att funktioner, roller och ansvar delvis var otydliga. Det
framgår även att det saknades en politisk riktning för hur trygghets- och säkerhetsarbetet skulle
bedrivas.
Vid intervjuer bekräftas bilden att krisberedskapsarbetet tidigare inte varit prioriterat. Vidare
uppges att arbetet med att bygga en organisation och ett ledningssystem för krisberedskap
intensifierats under de senaste åren. Ett resultat av detta är program och plan för trygghet och
säkerhet som antogs av kommunfullmäktige i februari 2020 (se avsnitt 2.2).
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Kommunstyrelsen
Enligt reglementet har kommunstyrelsen ansvar för att fullgöra uppgifter enligt lagen om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap
(LEH), om dessa inte ankommer på krisledningsnämnden. I Lunds kommun utgör
kommunstyrelsens arbetsutskott krisledningsnämnd. Det är upp till krisledningsnämndens
ordförande att bedöma huruvida kommunen befinner sig i en extraordinär situation, varpå
krisledningsnämnden aktiveras. Denne ska sedan tillsammans med kommundirektören avgöra
om hela krisledningsorganisationen ska kallas in. Enligt uppgift är det ytterst
kommundirektören som avgör krisnivån. I nedanstående bild illustreras de fyra risknivåer som
kommunens krisledningsarbete utgår ifrån.

Bild: Lunds kommuns risknivåer

På nivå 1, störning, ligger ansvaret kvar inom respektive nämnd och bedömningen görs att
händelsen i stor utsträckning kan hanteras inom den ordinarie verksamheten, med stöd och
samordning från central nivå. Vid behov kan kommunens krisledning aktiveras vid denna nivå.
Från nivå 2, allvarlig händelse, är bedömningen att händelsen inte kan hanteras inom berörd
förvaltnings krisledning varpå den centrala krisledningen träder ikraft. Vid en allvarlig händelse
är det fortsatt berörd facknämnd som innehar beslutanderätten.
Som tidigare nämnt aktiveras krisledningsnämnden från nivå 3, extraordinär händelse. Om
krisledningsnämnden aktiveras, övertar denne beslutanderätten från berörd facknämnd. Enligt
kommunens handlingsplan för hantering av extraordinära händelser får beslutanderätten
endast övertas i den utsträckning som det bedöms nödvändigt. Detta innebär att berörd
förvaltning ska hantera krisen utifrån krisledningsnämndens beslut. Enligt uppgift har
bedömningen varit att Lunds kommun legat på nivå 1 under större delen av coronapandemin
(gäller vid tiden för denna granskning). Se även avsnitt 4.1.
Vid intervju uppger ledamöter i krisledningsnämnden att de känner de känner sig trygga i rolloch ansvarsfördelning i det fall krisledningsnämnden aktiveras. Dock uppgavs även att vissa
ledamöter upplever att krisberedskapsarbetet inte har varit tillräckligt prioriterat. Trots att
samtliga menar att kommunens organisation hittills har hanterat coronapandemin på ett bra
sätt, finns delvis en osäkerhet inför framtida krishantering.
Tjänstemannaorganisation
Kommunens centrala krisledningsgrupp består av kommundirektör, biträdande
kommundirektör, säkerhetschef och kommunikationsdirektör. Biträdande kommundirektör
leder gruppens arbete. Beroende på aktuell händelse eller kris kan andra tjänstepersoner ingå
i gruppen. Gruppen ansvarar för kommunens operativa krisledning. I det fall gruppen aktiveras
ska en koordinator utses som ansvarar för att anpassa stöd och förmedla lägesbild.
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Gruppen kan aktiveras redan på nivå 1, störning, om behovet finns utifrån att flera
verksamhetsområden berörs, samverkan ska ske med andra organisationer eller vid stort
behov av kriskommunikation. När den centrala krisledningen aktiveras ska det formuleras
målsättningar för den tillfälliga verksamheten. Ansvaret för verksamheten flyttas dock aldrig
från den berörda förvaltningen till krisledningen.
Krisledningsstaben består av personal från kommunkontoret som stöttar upp krisledningen vid
behov. Staben leds av en stabschef, tillika säkerhetschef, med administrativ support. Staben
är beredande organ för krisledningsgruppen och har även till uppgift att stödja förvaltningar.
Det finns fyra funktioner som staben kan kalla in utifrån behov, vilka delas in följande områden:


Analys – uppdatera och ta fram lägesbild



Administrativ support – stödjer den centrala krisledningen med generella uppgifter



Kriskommunikation – analysera och planera informations- och kommunikationsbehov



Adjungerade resurser – specialister beroende på händelse

Den kommuncentrala tjänstemannen i beredskap (TiB) hanterar initialt frågor som kan kräva
aktivering av kommunens krisorganisation. Detta sker genom avstämning med
kommundirektören. Funktionen aktualiseras framförallt vid akuta händelser eller störningar
utanför ordinarie verksamhetstid.
Vid intervju uppges att TiB består av grupp från enheten för trygghet och säkerhet (enheten
ingår i avdelningen för ledningsstöd på kommunkontoret). Det pågår ett arbete med att
sammanställa ett utbildningspaket i syfte att professionalisera tjänsten.
Enligt en upprättad instruktion för TiB har denne i uppgift att ta emot information, göra en initial
bedömning och förmedla information vidare efter behov. Om behovet finns ska TiB starta
central krisledning till dess att krisledningsstaben är samlad. TiB ansvarar även för att
dokumentera händelseförloppet på en specifik nätverksplats. Utöver detta kan TiB aktivera
och/eller öppna:


Kommunikatör i beredskap (KiB)



Trygghetspunkter1



Krisstöd

Kommunikatör i beredskap (KiB) syftar till att säkerställa kommunikationsåtgärder i händelse
av kris utanför kontorstid. KiB utgörs av sex kommunikatörer anställda i kommunen.
Uppdragets utgörs bland annat av att publicera information på kommunens hemsida, vara
talesperson mot media och agera kommunikationsstöd gentemot chefer och TiB.
2.2. Organisation på nämndsnivå
Respektive nämnd
tjänstemannanivå.

har

också

en

krisledningsorganisation,

på

politisk

nivå

och

Politisk organisation
Facknämndernas ansvar vid kris varierar beroende på vilken nivå som händelsen definierats
som. Beroende på omfattning kan nämnden fortfarande äga beslutanderätt under nivå 3,
extraordinär händelse, om detta har bedömts nödvändigt. I den kommuncentrala
1

Samlingsplats som i läge av kris kan erbjuda viss förtäring, aktuell information om läget, stöd och i
vissa fall även vilo- eller sovplats.
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krisledningsplanen framgår att förvaltningsdirektörer ska informera berörd nämnd vid behov
under en kris.
I de granskade nämndernas krisledningsplaner beskrivs i stor utsträckning tjänstemännens
krisledningsorganisation.
Det finns variationer i hur politiken involveras i
krisledningsorganisationen. Enligt utbildningsnämndens plan kan nämndens ordförande eller
presidium vid behov adjungeras in i förvaltningens centrala krisledningsgrupp. Enligt vård- och
omsorgsnämndens plan ska nämndens ordförande kontaktas när förvaltningens
krisledningsgrupp har sammankallats. Barn- och skolnämndens ordinarie krisorganisation2
innefattar, till skillnad från övriga granskade nämnder, även nämndens presidium. Det är även
nämndens ordförande som beslutar om förvaltningens krisledningsstab ska aktiveras.
Vid intervjuer uppges att kommunikation med nämnd och presidium varierar i omfattning
beroende på situationen. Det uppges i intervjuer i stort en tillfredsställelse med
kommunikationen mellan politik och förvaltning.
Tjänstemannaorganisation
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp utgör även krisledningsgrupp. Denna aktiveras vid
extraordinär händelse, nivå 3. Vid aktivering av krisledningen ska utbildningsdirektören
kontakta kommunens beredskapssamordnare3 samt nämndens presidium. Vid en inlarmning
av krisledningsgruppen används grupp-sms och mail för kontakt. Rektor ansvarar för
krisledningsarbetet på sin enhet. Vid störning, nivå 1, eller allvarlig händelse, nivå 2, gäller
respektive enhets krisplan där rektor eller chef ansvarar för fördelning av uppgifter. Enligt
planen ska utbildningsdirektören kontaktas beroende på situation. Vid intervju uppgavs dock
att förvaltningschef alltid ska informeras vid en störning, vilket primärt sker av berörd rektor.
I vård- och omsorgsförvaltningens krisberedskapsplan finns beskrivet steg för steg hur
krisledningen sammankallas. Vid en händelse är det närmaste arbetsledare alternativt vårdoch omsorgsjouren4 som gör den initiala bedömningen av läget. Vid behov kontaktas sedan
någon ur förvaltningens krisledningsgrupp. Kommunens beredskapssamordnare och
nämndens ordförande ska sedan kontaktas. När krisledningen aktiveras ska vård- och
omsorgsdirektör göra en bedömning avseende vilken krisnivå som händelsen utgörs av: nivå
1, 2 eller 3.
I barn- och skolförvaltningens krisledningsorganisation ingår nämndens presidium och
förvaltningens krisledningsstab. Barn- och skolförvaltningens krisledningsstab är uppbyggd på
motsvarande sätt som den kommunövergripande krisledningsstaben (se avsnitt 2.1.1). När
skoldirektören informeras om en händelse kontaktas nämndens ordförande som sedan
beslutar om krisledningsstaben ska aktiveras. I detta skede sker även en bedömning av
krisnivån. Skoldirektören ansvarar sedan för att kontakta TiB.
Gemensamt för samtliga krisberedskapsplaner är att de följer en fast struktur. Däremot varierar
planerna något i fråga om presidiets roll i krisledningen. I samtliga planer framgår att presidiet
i någon form ska informeras, däremot är det fastställt i barn- och skolförvaltningens plan att
presidiet även ingår i krisledningsorganisationen. Samt att det i denna nämnd är ordförande
som tar beslut om staben ska aktiveras.

2

Krisledningsorganisationen består av nämndens presidium och krisledningsstaben (bestående av
tjänstepersoner).
3
Enligt uppgift är detta det gamla namnet för TiB (se avsnitt 2.1.1)
4
Jouren är bemannad dygnet runt. Det finns en separat rutin för jourens roll vid kris.
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2.3. Bedömning
Kommunstyrelsen och nämnderna har i stort en ändamålsenlig organisation för krisberedskap.
Styrelsen och de granskade nämnderna har tydliggjort ansvar och roller i sina
beredskapsplaner. Det framgår dock inte av styrdokument vilka förväntningar som finns på
nämndernas organisering vid kris. Av granskningen framgår också att det finns skillnader
rörande presidiets roll i krisledningen.
Nämnderna ansvarar för att upprätta den organisation som krävs baserat på verksamhetens
behov. Vi bedömer dock att det finns anledning att ytterligare tydliggöra den politiska
involveringen i samband med krisledning. Detta för att säkerställa att nämnden, i egenskap av
ytterst ansvarig för verksamheten, har en tydlig roll- och ansvarsfördelning att följa. Det är
också av vikt ur ett demokratiskt perspektiv att det finns en samsyn avseende politikens roll
vid händelse av en kris. Ledning under kris bör spegla den ordinarie verksamheten, i vilken
både förvaltning och nämnd ingår. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör stärka
samordningen avseende denna delen av krisorganisationen.
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3. Styrdokument och planer för krisberedskap
MSBs handbok i kommunal krisberedskap
Kommunen ska planera för hur de ska möta extraordinära händelser. Planeringen ska
omfatta kommunens verksamhetsansvar och geografiska områdesansvar. MSB listar
följande formella krav rörande styrdokument:
•
•
•
•

Styrdokument rörande kommunens arbete med krisberedskap innehållande; mål,
övergripande styrning, process för RSA, ambitioner i arbete med geografiskt
områdesansvar och planering avseende krisberedskap under mandatperioden.
Reglemente för krisledningsnämnd
Instruktion för kommundirektör
Plan för hantering av extraordinära händelser

3.1. Planer för krisberedskap
I februari 2020 antog kommunfullmäktige program för trygghet och säkerhet med tillhörande
plan. I programmet uttrycks kommunens gemensamma riktning och sex prioriterade områden
varav ett benämns Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga. Ambitionen är att
kommunens krishanteringsförmåga ska vara flexibel genom en god krisberedskap grundad på
risk- och sårbarhetsanalyser, krishanteringsplaner, utbildning och övning.
Plan och program för trygghet och säkerhet ska revideras årligen av kommunstyrelsen.
Revideringen ska sammanställas i en trygghetsredovisning. Vart tredje år ska en fördjupad
analys tas fram. Det pågår ett arbete med att fastställa formerna för trygghetsredovisningen.
Enligt plan för program för trygghet och säkerhet ska nämnderna ta fram följande:


Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Kunskap om samhällsviktig verksamhet
 Beredskapsplan/handlingsplan för hantering av kriser med utsedd
krisledningsorganisation
 Övnings- och utbildningsplan
Utöver detta framgår av den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen 2019-2022
att förvaltningarnas pandemiplaner bör uppdateras.


Ovanstående och andra aktiviteter som framgår av planen ska vara samstämmiga med de
överenskommelser som träffats mellan SKR och MSB (revisionskriterier avsnitt 1.4). I nedan
tabell har granskade nämnder och kommunstyrelsens dokumentation sammanställts.
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Kommunstyrelsen/
kommunövergripande

Vård- och
omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Barn- och
skolnämnden

RSA

2020-03-095

2019-04-10

2019-03-20

2019-04-24

Samhällsviktig
verksamhet

Framgår av RSA och
pandemiplan

Framgår av RSA
och pandemiplan

Framgår av RSA och
pandemiplan

Framgår av RSA
och
pandemiplan

Beredskapsplan

2020-03-04

2019-04-10

2019-03-20

2019-05-286

Övningsplan

2020-04-247

Nej

Nej

Nej

Pandemiplan

2020-02-268

2020-03-189

2020-03-0910

2020-05-2511

Tabell: sammanställning styrdokument krisberedskap

Som nämnts ovan framgår av plan för trygghet och säkerhet att nämnderna ska ta fram planer
för övning och utbildning. Detta framgår även av de nämndspecifika krisberedskapsplanerna.
Granskningen visar dock att det endast finns en kommuncentral övningsplan. Vid intervjuer
uppges att övningar planeras genomföras under den närmaste tiden (se avsnitt 3.3).
Revidering av den kommunövergripande krisberedskapsplanen ska ske vid tre olika tillfällen:


Ny mandatperiod
 När givna förutsättningar förändras (organisation, funktion etc)
 När händelser eller övningar påvisar brister
De nämndspecifika krisberedskapsplanerna ska tas fram i början av varje mandatperiod (innan
den siste mars) och därefter ska en årlig översyn genomföras. Det framgår inte vilket år under
mandatperioden som avses.
Som framgår av tabellen ovan är det endast utbildningsnämnden som följt tidplanen under
2019. Planerna upprättas genom Stratsys och det finns tillförande stöddokumentation och mall
för upprättande. Krisberedskapsplanernas innehåll beskrivs i avsnitt 2.1. Instruktion för
kommundirektören framgår av kommunstyrelsens arbetsinstruktion, beslutad i november
2019.
Pandemiplaner
Lunds kommuns centrala handlingsplan vid en pandemi beskriver kommunövergripande
åtgärder för att hantera en pandemi inom kommunens geografiska områdesansvar. Planen
5

Kommunstyrelsen delegerade den 2020-03-04 till arbetsutskottet att besluta om RSA.
Reviderad 2020-03-19 genom ordförandebeslut
7
Enhet för trygghet och säkerhet
8
Enhet för trygghet och säkerhet
9
Vård- och omsorgsförvaltningen
10
Utbildningsförvaltningen
11
Skoldirektör
6
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träder i kraft när det finns misstanke om, alternativt föreligger ett utbrott av en influensa som
får snabb spridning mellan människor och som ger upphov till en pandemi. Varje förvaltning
har enligt planen dessutom en egen verksamhetsspecifik pandemiplan. Planen innehåller
vidare en redogörelse för planeringsförutsättningar som kommunens verksamheter kan utgå
ifrån i syfte att öka förutsättningarna för att insatser och samarbete fungerar när pandemin är
ett faktum. Utgångspunkterna för planeringen som listas baseras enligt planen på slutsatser
från tidigare pandemier samt underlag från WHO12 och ECDC13. Dessa utgångspunkter berör
omfattningen av eventuellt personalbortfall.
Av planen framgår att alla förvaltningar har identifierat potentiella konsekvenser för den egna
verksamheten vid en eventuell pandemi. Mot bakgrund av detta har följande verksamheter
listats som samhällsviktiga i planen:


Måltidsservice
 Kommunledningen
 Vård- och omsorg
 Socialförvaltningen
 Lunds renhållningsverk
 Miljöförvaltningen
 Barn- och skolförvaltningen
I de nämndspecifika planerna specificeras samhällsviktig verksamhet, nyckelfunktioner och
beroenden. Barn- och skolförvaltningen har även inkluderat tillvägagångssätt vid beslut om
stängning av verksamhet enligt förordning om utbildning vid spridning av smitta14. Därutöver
har barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen inkluderat analyser vid 15 procent
respektive 50 procents personalbortfall. I vård- och omsorgsförvaltningens pandemiplan
beskrivs istället att omdisponering av personal ska ske i det fall en stor del av personalen blir
sjuk.
I samtliga planer lyfts måltider som ett beroende kopplat till samhällsviktig verksamhet, som i
stor utsträckning sköts av måltidsservice utöver de enheter som har eget tillagningskök.
Måltidsservice har i sin tur avtal med tre leverantörer och kan vända sig till ytterligare vid behov.
Verksamheten är dock beroende av leverantörerna då lagerhållningen är låg på grund av
begränsat kyl- och frysutrymme. I den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen lyfts
att måltidsservice bör upprätta en plan för lager av livsmedel samt plan för måltider som kan
serveras vid längre elavbrott.

12

World Health Organization (Världshälsoorganisationen)
European Centre for Disease Prevention and Control
14
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta.
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3.2. Risk- och sårbarhetsanalyser







MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser
Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
Beskrivning av arbetsprocess och metod.
Identifierad samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området.
Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.
Identifierade och analyserade risker för kommunen och dess geografiska område.



Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och
dess geografiska område.



Behov av åtgärder med anledning av resultatet i risk- och sårbarhetsanalysen.

I den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) beskrivs process och metod
för framtagande. Följande steg används vid framtagande av RSA:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifiera samhällsviktig verksamhet och andra risker
Bedöma sannolikhet och konsekvens för risker
Bedöma riskernas konsekvens för samhällsviktiga verksamheter, kopplat till påverkan på
samhällets skyddsvärden15
Bedöma verksamhetens förmåga att hantera störningar
Beskriva planerade åtgärder

Av samtliga RSA:er framgår att dessa ska upprättas för varje mandatperiod, i enlighet med
MSBs föreskrifter. I plan för trygghet och säkerhet anges dock att risk- och sårbarhetsanalyser
ska genomföras årligen av nämnder och bolag. Samtliga nämnders RSA:er utgår från samma
mall och sammanställs i det digitala planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys. Ute på
förvaltningarna finns krisberedskapssamordnare som leder arbetet med att ta fram RSA:er.
Dessa agerar även kontaktperson till den samordnande funktion som finns på
kommunkontoret.
Vid intervjuer uppges att risk- och konsekvensbedömningar avseende de
kommungemensamma riskerna hanteras inom ledningsgruppen på respektive förvaltning, i
vissa fall inkluderas även fackliga representanter. De ledamöter som intervjuas uppger att de
inte är delaktiga i arbetet med att bedöma eller i det initiala arbetet med att ta fram risker.
Däremot uppges att RSA:erna diskuterats på sammanträde i samband med beslut, och att det
funnits möjlighet att lämna synpunkter.
Enligt MSB:s föreskrifter (se avsnitt 1.4) ska kommunens RSA skickas till Länsstyrelsen senast
den 31 oktober året efter val till kommunfullmäktige. Detta skedde först augusti 2020 med
anledning av att Lunds kommun initialt begärt anstånd till mars 2020 och att Länsstyrelsen
därefter sköt upp datum för inlämning med anledning av pågående pandemi. Uppföljning av
tidigare RSA har enligt uppgift skickats in i enlighet med föreskrifterna.
I nedan tabell finns en sammanställning av innehållet i RSA:erna, kopplat till MSB:s föreskrifter.
Två delar, beskrivning av kommun och dess geografiska område samt beskrivning av
arbetsprocessen ingår i den kommunövergripande RSA:n och framgår inte av tabellen nedan.

15

Grundläggande värden formulerade av regering och riksdag som ska skyddas i arbetet med
samhällsskydd och beredskap
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Kommunstyrelsen/
kommunövergripande

Vård- och
omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Barn- och
skolnämn
den

Samhällsviktig
verksamhet

Ja

Ja

Ja

Ja

Kritiska beroenden

Ja

Nej

Nej

Ja

Risker

Ja

Ja

Ja

Ja

Risker och
sårbarheter i
krisberedskap

Ja

Ja

Ja

Ja

Åtgärder

Ja

Nej

Ja

Nej

Tabell: Sammanställning risk- och sårbarhetsanalyser.

Samtliga RSA:er utgår från samma riskhändelser (totalt 28 stycken). I en sekretessbelagd
bilaga till den kommunövergripande RSA:n görs en samlad bedömning av kommunens
hanteringsförmåga avseende riskhändelserna. Vidare bedöms hanteringsförmågan utifrån
olika tidsperspektiv och i de fall hanteringsförmågan bedöms vara bristfällig finns föreslagna
åtgärder. I den senaste RSA:n formulerades 10 förbättringsområden och 21 konkreta åtgärder.
Flertalet åtgärder syftar till att bättra kommunens uthållighet genom att upprätta planering
rörande exempelvis avbrott. Det har inom ramen för granskningen dock inte framkommit att
det finns politiska beslut som avser uthållighet i termer av tid och kvantitet.
Av tabellen ovan framgår att det i RSA:erna är tydliggjort vad som utgör samhällsviktig
verksamhet, risker och eventuella risker och sårbarheter i krisberedskapen. Dock varierar
analyserna i fråga om kritiska beroenden och beskrivning av planerade åtgärder. I samband
med sakkontrollen framkom att vård- och omsorgsförvaltningen i delar har angett kritiska
beroenden i samband med risk- och sårbarhetsanalysen, detta framgår av ett arbetsmaterial.
Dock är de kritiska beroendena inte tydliggjorda i den slutgiltiga RSA som beslutades av
nämnden i april 2019. Vid intervju uppges att arbetet med RSA:er har identifierats som ett
förbättringsområde.
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3.3. Övnings- och utbildningsinsatser
MSB:s vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan
MSB har tagit fram en vägledning för kommuner i arbetet med att ta fram utbildnings- och
övningsplan. Nedan listas den arbetsprocess som MSB förespråkar:
Utse ansvarig
2. Analysera övergripande behov (behovsanalys med nuläge och utgångspunkter)
1.

Analysera kommunala verksamheters behov (förvaltningar, bolag och förbund)
4. Samråd externt (Länsstyrelse och närliggande kommuner för att uppnå synergieffekter)
5. Definiera syfte och identifiera förmågor som ska stärkas (övergripande och för de enskilda
aktiviteterna)
6. Sätt en ambitionsnivå (resurser och kapacitet)
7. Tidplan
8. Ta tillvara erfarenheter (utvärderingar och åtgärdsplaner)
9. Fastställ och kommunicera plan
3.

Interna utbildnings- och övningsinsatser
Enheten för trygghet och säkerhet har upprättat en central utbildnings- och övningsplan.
Denna uppdateras löpande och avser åren 2019–2022. Som framgått tidigare finns inga
nämnds- eller förvaltningsspecifika övningsplaner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i februari 2019 samt i mars 2020 genomgått utbildning
avseende kommunens krisledning samt utbildning avseende krisledningsnämnd.
I barn- och skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningens krisberedskapsplan framgår att
förvaltningsledningen ska genomgå en krisberedskapsövning varje mandatperiod. I vård- och
omsorgsförvaltningens krisberedskapsplan framgår att förvaltningsledningen ska genomföra
en övning minst vartannat år.
I nedanstående tabell redogörs för de senaste övningarna i respektive nämnd.
Tidpunkt

Omfattning

Utvärdering

Barn- och skola

November 2015

Skolskjutning

Ja

Utbildning

Maj 2015

Skolskjutning

Ja

Vård- och omsorg

Maj 2017

Värmebölja

Ja

Tabell: Översikt övningsinsatser

Vid intervjuer uppges att det funnits planerade övningar som ställts in i och med pandemin
våren 2020. Det pågår vid tiden för granskningen en planering avseende övningar i de
granskade nämnderna. Vidare uppges vid intervjuer att nämndernas ledamöter inte deltagit i
krisberedskapsövningar. Det varierar i vilken utsträckning ledamöterna fått utbildning i
krisledning. Merparten uppger att detta sker i samband med en ny mandatperiod, då nämnden
ska besluta om RSA och krisberedskapsplaner.
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Externa utbildnings- och övningsinsatser
Under 2019 och 2020 har representanter från kommunledningen samt kommunstyrelsens
ordförande deltagit i regionala totalförsvarsövningar. Därutöver har konsulter anlitats vid vissa
utbildningsinsatser. Utöver detta har det inom ramen för granskningen inte framkommit att
övningar har genomförts tillsammans med externa aktörer.
Lunds kommun ingår i länsstyrelsens regionala råd för krisberedskap, tillsammans med
Skånes samtliga kommuner. Vidare representeras kommunen i en regional samverkansgrupp
genom Krissamverkan Sydväst16. Syftet med Krissamverkan Sydväst är att samverka över
kommungränserna kring gemensamma beröringspunkter för att säkerställa en god
krisberedskap. Representanterna träffas sex gånger om året och vid två tillfällen bjuds externa
aktörer in, till exempel Region Skåne, SÄPO och polisen. Det finns en upprättad
verksamhetsplan med tillhörande åtgärdsplan för verksamheten i Krissamverkan Sydväst.
Vid intervju uppges att de enskilda förvaltningarna i olika utsträckning har kontakt med
frivilligorganisationer och föreningar i fråga om krisberedskap. Under våren 2020 har det
upprättats en e-tjänst som sammanför volontärer med medborgare i behov av stöd och hjälp
och under coronapandemin.
Utöver detta finns enligt uppgift en systematisk samverkan med Röda Korset. I händelse av
att trygghetspunkter upprättas (se avsnitt 2.1.2) finns en samverkan med Svenska kyrkan och
även Röda Korset, som kan bistå med bemanning. Kommunen har vidare möjlighet att via
frivilligorganisationer såsom Hemvärnet och Lottakåren, anställda personal i händelse av kris
eller störning. Detta ska enligt uppgift ha skett under flyktingkrisen 2015.
3.4. Bedömning
Rutiner, policys och dokument avseende krisberedskap
Vi bedömer att flertalet av de delar som efterfrågas av MSB och som framgår av lagkrav finns
på plats. Det har bland annat upprättats risk- och sårbarhetsanalyser, krisberedskapsplaner
samt pandemiplaner, som är upprättade i närtid.
Granskningen visar att det saknas övningsplaner för de granskade nämnderna. Vi har
förståelse för att detta arbete inte har genomförts eftersom uppdraget formulerades under
våren 2020. Vi noterar vidare att nämnderna i olika utsträckning följt tidplanen för
krisberedskapsplan under 201917. Avseende pandemiplanerna ser vi att vård- och
omsorgsnämndens pandemiplan inte innehåller en analys av personalbortfall enligt samma
struktur som de övriga nämnderna.
Sammantaget bedömer vi med bakgrund av ovan att det till stor del har upprättats
ändamålsenliga rutiner, policys och dokument avseende krisberedskap. Vidare bedömer vi att
kommunstyrelsen kan stärka styrning och samordning avseende krisberedskapsarbetet i syfte
att säkerställa att samtlig dokumentation finns på plats och följer utsatt tidplan. Program och
plan för trygghet och säkerhet som beslutats av fullmäktige skapar förutsättningar för att skapa
en tydlig process för arbetet, som bör integreras i den ordinarie styrprocessen.
Övnings- och utbildningsinsatser

16

Krissamverkan Sydväst består av representanter från följande kommuner: Burlöv, Eslöv, Lomma,
Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge
17
Vår tolkning av skrivningen är att planerna ska tas fram senast den siste mars 2019.
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Nämnderna saknar en planering avseende övning och utbildning, och därtill noterar vi att
övningar inte genomförts sedan år 2015/2017. När övningar har gjorts har dock efterföljande
utvärderingar genomförts.
Vi bedömer att det är en svaghet att övningar inte har genomförts de senaste tre åren inom de
granskade nämnderna. Övningsverksamheten är betydelsefull för att förbereda inför
krissituationer, inte minst utifrån att såväl politiker som tjänstemän är väl förtrogna med sina
roller och sitt ansvar i kritiska lägen. I likhet med vår bedömning i avsnitt 2.3 menar vi att det
är av vikt att även den politiska ledningen deltar i övningsinsatser och att deras roll och ansvar
tydliggörs.
Kommunen ska enligt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (se avsnitt 1.4) ha
en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Vi ser det därför som angeläget att samtliga
nämnder och kommunstyrelsen säkerställer att övningar sker under mandatperioden.
Vi bedömer det som positivt att Lunds kommun ingår i ett etablerat samverkansnät tillsammans
med närliggande kommuner. Inom ramen för granskningen har det inte framgått att det
genomförs gemensamma övningsinsatser. Vi menar att kommunstyrelsen och nämnderna bör
beakta och inkludera externa aktörer i samband med övningsinsatser, i enlighet med
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap.
Risk- och sårbarhetsanalyser
Samtliga granskade nämnder samt kommunstyrelsen har uppdaterade risk- och
sårbarhetsanalyser. Vi bedömer dock att dessa inte är tillräckligt tydliga i vissa avseenden.
Nämndernas analyser saknar vissa av de delar som enligt MSB och kommunens egna
instruktioner ska ingå. Vi menar därför att det är viktigt att nämnderna ytterligare utvecklar sitt
arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Vi ser även att kommunstyrelsen har en viktig roll i
att stödja nämnderna i detta arbete. Vi ser det därför som positivt att detta har identifierats som
ett förbättringsområde.
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4. Beslut och åtgärder med anledning av pandemin, våren 2020
I nedan graf redovisas utvecklingen avseende konstaterade fall av covid-19 i Lunds kommun
och två ytterligare skånska kommuner samt för Region Skåne i helhet. Utvecklingen för
kommunerna (staplar) läses av genom den vänstra axeln som anger totalt antal fall per 10 000
invånare. Utvecklingen för Region Skåne (linje) avläses genom den högra axeln, som anger
totalt antal fall per 100 000 invånare.
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Graf: Utveckling av totalt antal smittade per 10 000/100 000 invånare. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Lunds kommun har haft lägre totalt antal smittade per 10 000 invånare i jämförelse med
Helsingborg över hela perioden, men något högre i jämförelse med Kristianstad. Vid tiden för
denna granskning (v. 39) var Lunds kommun bland de 70 kommuner i Sverige med lägst antal
smittade per 10 000 invånare. Per vecka 39 har det konstaterats totalt 477 fall av smitta i Lunds
kommun.
Inom Lunds kommuns vård- och omsorgsverksamheter (även inräknat externa utförare) har
det till och med den 16 oktober funnits 30 smittade brukare. Dessa tillhör kategorierna brukare
inom hemtjänst (10 stycken) samt brukare inom särskilt boende (20 stycken). Här ingår även
kommunmedborgare som behövt vårdinsats efter utskrivning från sjukhus med anledning av
covid-19 smitta. Av dessa 30 brukare har 10 avlidit. Dödsorsaken kan dock vara varierande,
men samtliga 10 har haft covid-19 vid tidpunkten för dödsfallet.
I nästkommande avsnitt redogörs iakttagelser för respektive nämnd/styrelse avseende det
arbete som skett med anledning av pandemin under våren 2020. Perioden avser beslut
kopplade till nationella rekommendationer och förordningar under mars-april 2020. För
respektive nämnd/styrelse har beslut och åtgärder kopplade till regeringens förordningar
och/eller myndigheters beslut, rekommendationer och riktlinjer beaktats. Nedan listas vilka
förordningar och beslut på nationell nivå som särskilt valts ut för denna granskning.
Nationella riktlinjer

Datum

Nämnd/styrelse

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss
smitta

2020-03-16

Barn- och skolnämnden

Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- eller
distansundervisning

2020-03-17

Utbildningsnämnden
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Totala antal fall per 100 000 inv

Totala antal fall per 10 000 inv

Totalt antal smittade (snitt)

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar (50
personer)

2020-03-29

Kommunstyrelsen

Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i
särskilda boendeformer för äldre för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19

2020-03-30

Vård- och omsorgsnämnden

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i
föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12)
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

2020-04-01

Kommunstyrelsen

Tabell: Översikt nationella riktlinjer

I bilaga 1 finns en övergripande tidslinje som anger nämndernas beslut, i förhållande till
ovanstående nationella riktlinjer.
4.1. Kommunstyrelsen
Inom kommunkontoret påbörjades ett arbete med att ta fram scenariobeskrivningar och
omvärldsanalyser i februari 2020. Arbetet bestod i att samla information både internt och
externt.
Vid intervjuer uppges att organisationen gick upp i stabsläge den 6 mars 2020. Innebörden av
detta finns inte beskrivet i styrdokument men innebär enligt uppgift att staben (se avsnitt 3.1.2)
har aktiverats för att agera stödjande gentemot förvaltningarna. Staben är den funktion som
ansvarar för att hålla krisledningen informerad om läget.
Beslut om att bibehålla en central krisledning har tagits av kommundirektören den 11 mars
samt den 7 april 2020. Vid tiden för intervju uppges att krisnivån ligger på nivå 1,
samhällsstörning, men att det i samband med aktivering av staben i mars månad låg på nivå
2, allvarlig händelse. Vidare uppges att det i samband med prövning avseende fortsatt
krisledning också gjorts en prövning avseende krisnivån. Det framgår dock inte av mottaget
underlag att en bedömning eller prövning avseende krisnivån (1, 2 eller 3) har genomförts.
Staben har under våren sammanträtt dagligen och använder det digitala
dokumentationsverktyget OneNote som arbetsplattform. I OneNote noteras bland annat
agenda, bemanning och uppdrag/statusuppdrageringar från varje grupp 18. Under våren
formulerade staben följande syfte och målsättningar:


att förlänga den centrala krisledningen fram till och med den 19 juni 2020, varefter en ny
bedömning kommer att göras,
 att verksamheterna fortsatt ska planera för en situation med långvarig brist på personal i
samtliga verksamheter,
 att kommunkontoret ska bibehålla en förmåga att stödja övriga förvaltningar att följa och
vidta erforderliga råd, riktlinjer och beslut från statliga myndigheter, samt
 att planeringshorisonten för arbetet är till och med semesterperioden sommaren 2020.
Koncernledningen har sammanträtt tre gånger i veckan och inför mötena har staben
sammanställt dagsläget. Sammanställningar innefattar lägesbilder på lokal, regional, nationell
och global nivå. Krisledningen har sammanträtt dagligen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder varje måndag och har då fått information om läget. I lägesrapporterna framgår
en kortfattad lägesbild per förvaltning och bolag samt statistik över sjukfrånvaro och VAB.
Lägesrapporterna från förvaltningar och bolag illustreras i tre färgnivåer: grönt, gult och rött.
Vid intervju uppges att det inte finns någon gemensam definition av färgnivåernas innebörd.
18

Se avsnitt 3.1.2, staben innefattar bland annat HR, juridik, IT, strategisk analys och kommunikation.
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Det har istället varit upp till den enskilda förvaltningar och bolag att avgöra baserat på de
specifika förutsättningarna för verksamheten.
Vid intervjuer uppges att ledamöter fått dagliga informationsutskick där åtgärder och beslut
kopplat till pandemin har sammanställts. Ledamöterna upplever sammantaget att den struktur
som upprättats och den information som getts under våren har varit bra.
I syfte att stödja förvaltningarna har ett IT-verktyg tagits fram som samlar tillgänglig statistik
kring bland annat sjukfrånvaro inom de kommunala verksamheterna, utveckling av antal
konstaterade fall lokalt, regionalt och nationellt samt en bedömning av läget inom koncernen
(färgnivå).
Beslut kopplade till pandemin
Begränsning av allmänna sammankomster
Till följd av regeringens förordning avseende begränsningar av allmänna sammankomster,
beslutade kommunstyrelsen den 23 april att föreslå kommunfullmäktige att stadsparken skulle
stängas inför valborgsfirandet.
Allmänna råd till arbetsgivare om att förhindra smitta
Koncernledningen beslutade den 18 mars ett antal huvudinriktningar rörande närvaron på
arbetet. Beslutet innebär att de medarbetare som är friska ska befinna sig fysiskt på
arbetsplatsen, undantag kan göras för dem som tillhör en riskgrupp, efter överenskommelse
med chef. Medarbetare som upplever lindriga sjukdomssymptom ska arbeta hemma i
förebyggande syfte.
Folkhälsomyndigheten utkom därefter med allmänna råd den 1 april om att arbetsgivare bör
se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt se till att anställda undviker onödiga
resor. Koncernledningen tog därav ett nytt beslut den 7 april om att verksamheter där det
fungerar praktiskt kan ge medarbetare möjlighet att arbeta hemifrån. Av beslutet framgår att
det är upp till respektive förvaltning/bolag att bedöma förutsättningar för detta, samt att chef
ska besluta om det är möjligt för en enskild medarbetare.
4.2. Barn- och skolnämnden
Inom barn- och skolförvaltningen har krisledningen inte aktiverats under våren 2020, däremot
framkommer vid intervju att den delvis aktiverades under vecka 9 med anledning av misstänkt
smitta bland personalen. Från mars hade förvaltningsledningen och berörda funktioner dagliga
möten där en lägesbild formulerades samt att aktuella frågor behandlades. Frekvensen för
dessa möten avtog under våren.
Anteckningar från dessa möten och eventuella beslut har sparats i form av word-dokument.
Information från möten, och annan relevant information kopplat till pandemin har
sammanställts i dagliga informationsutskick till nämndsledamöter, rektorer och chefer. Detta
framgår även av en kommunikationsplan som upprättats den 12 mars. Planen fastställer det
gemensamma förhållningssättet för kommunikation med anledning av coronaviruset, samt en
aktivitetslista och förteckning över kommunikationskanaler. Parallellt har det även upprättats
en kommunikationsplan vid stängning av enhet, vilket innefattar en mer detaljerad
aktivitetsplan som fastställer ansvarsfördelning för övergripande information samt specifikt för
grundskola respektive förskola. Tillvägagångssättet vid stängning av enhet framgår av
förvaltningens pandemiplan.

23

Information och löpande dialog har skett med presidiet i samband med presidiemöten och
presidieberedningar. Nämnden har utöver informationsutskicken fått lägesrapporter vid
sammanträdena sedan mars 2020.
Vid intervjuer uppges att diskussioner rörande beredskap för eventuell skolstängning har förts
i ledningsgruppen under våren. Det pågår även ett arbete med att ta fram en handlingsplan för
fullständig skolstängning.
Under april månad genomförde barn- och skolförvaltningen en inventering som en del av
planeringen inför eventuella skolstängningar och fjärrundervisning. Inventeringen
genomfördes genom en undersökning som skickades till vårdnadshavare. Inventeringen
omfattade:


Omsorgsbehov i kommunala och fristående förskolor och grundskolor
 Tillgång till dator eller surfplatta i hemmet
 Tillgång till internet i hemmet
Vid intervjuer framhålls att särskilt fokus har legat på bevakning av elevfrånvaron (grundskola
och förskola). Sedan i mars månad har nämnden fått muntlig information avseende
elevfrånvaron. Inom ramen för granskningen har det inte varit möjligt att ta del av underlag
avseende frånvarorapporteringen eftersom detta skedde muntligt. Ledamöterna uppger att
den information som delgetts avseende elevfrånvaro har varit bra. Frånvaron har varierat
under våren men enligt uppgift finns inget behov av att kompensera med extra skoltid under
höstterminen.
Beslut kopplade till pandemin
Beslut kopplade till förordning vid spridning av smitta
Den 19 mars togs ett ordförandebeslut avseende tillägg i form av en bilaga till
delegationsordningen. Enligt uppgift informerades nämndens ledamöter och ersättare om
tillägget per mail den 20 mars. Vid intervju lyftes frågan kring ordförandebeslutet då
tillvägagångssättet ifrågasatts av vissa ledamöter.
Tilläggen innebar bland annat att:


Presidiet får ta beslut avseende fjärrundervisning och distansundervisning
 Presidiet får ta beslut att elever får ges utbildning vid annan enhet
Ordförandebeslutet hänvisar till förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, som trädde i kraft den 16 mars,
som ger huvudmannen rätt att helt eller delvis stänga enheter, samt att bedriva utbildning på
distans.
Den 19 mars och den 23 mars fattades presidiebeslut på delegation rörande samordning av
enheter. Besluten rörde en förskola och ett fritidshem med stora personalbortfall.
Presidiebesluten redovisades i en lista över delegationsbeslut på nämndens sammanträde
den 28 april.
Vid nämndens sammanträde den 28 april togs beslut om en revidering av
delegationsordningen19. Av beslutsunderlag och beslut framgår inte den bilaga med tillägg som
ordförande beslutat om den 19 mars. Vid sakkontroll uppger intervjuade dels att bilagan inte
hade betydelse för ärendet och dels att det är ett förbiseende att bilagan inte låg med i

19

Revideringen avsåg beslut om mottagande i grundsärskola m.m och beslutsfattande enligt
delegation vid ordinarie delegats frånvaro.
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beslutsunderlaget. Vid samma sammanträde i april framgår ordförandebeslutet i nämndens
anmälan av delegationsbeslut.
Nämnden beslutade om ytterligare revidering av delegationsordningen vid sitt sammanträde
den 26 maj. Revideringen avsåg justeringar med anledning av nya regler och
tillämpningsanvisningar. Bland annat skedde justeringar i bilagan som beslutats av
ordförande20 samt att ytterligare en bilaga till delegationsordningen beslutades rörande
pandemiplanen.
4.3. Vård- och omsorgsnämnden
Inom vård- och omsorgsförvaltningen levereras en vanlig vecka insatser till flertalet av de 3100
brukare med service- och omvårdnadsbehov inom hemvården eller boende i kommunens
äldreboende, LSS bostäder och i dagliga verksamheter, detta tillsammans med externa
utförare. Dagligen levereras också i genomsnitt ungefär 2700 hemsjukvårdsinsatser.
Fram till och med juni månad har förvaltningens ledningsgrupp och krisledning haft dagliga
möten. Vid dessa möten diskuteras aktuella frågor och riskbedömningar som inkommit från
verksamheterna. De intervjuade uppger att tre områden har varit i särskilt fokus;
personalförsörjning, skyddsutrustning och smittspridning. Sedan juli månad har
ledningsgruppen ett möte i veckan där endast frågor kopplade till Covid-19 behandlas.
Utöver detta har samverkansmöten hållits tillsammans med fackliga representanter en gång i
veckan. Internt har det skapats en grupp med erfarna sjuksköterskor som träffats en gång i
veckan, samt som varit tillgängliga för personalen för frågor och stöd. Vidare har det funnits
en chef i beredskap under kvällar, nätter och helger. Förvaltningen har dagligen sammanställt
informationsutskick till chefer fram till och med juni månad. Sedan i juli skickas information till
chefer en gång i veckan. Syftet har varit att sammanställa intern information och information
från andra myndigheter i ett dokument. Informationen till chefer beskriver även eventuella
åtgärder.
Upprättade rutiner för agerande vid smitta är hämtade från Smittskydd Skåne och Vårdhygien
Skåne. Förvaltningen har även upprättat flödesschema för informationsöverföring och
skyddsutrustning vid konstaterad eller misstänkt smitta. I mars genomfördes en inventering
avseende skyddsutrustning vilket resulterade i att ett centrallager skapades. Den 6 maj
beslutade kommunstyrelsen om att ge kommundirektören temporär delegation för inköp av
smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kr, efter samråd med vård- och omsorgsdirektören.
Under våren var tillgången till skyddsmaterial kritiskt under en kortare period men har sedan
stabiliserats. Vid intervju uppges att lagret ska ha en uthållighet på tre månader.
Nedan listas ett antal åtgärder som vidtagits för att säkra personaltillgång och minska
smittspridning:






145 semestervikarier började tidigare och blev månadsanställda maj-augusti.
94 timanställda blev månadsanställda maj-augusti.
48 som själva valt att arbeta deltid gick upp i arbetstid.
Överanställningar på enheterna för att klara ett större personalbortfall
Internt har även inventeringar av kompetenser skett.

Presidiet har fått information om det pågående arbetet och läget under sina presidiemöten.
Fram till och med juni hade vård- och omsorgsdirektören en daglig informationsöverlämning
till ordförande. Nämnden som helhet har delgetts information vid sammanträdena sedan i april.

20

Avsåg tillägg i förordning 2020:115, gällande § 11 a.
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De intervjuade upplever att de har fått tillräcklig information och att man känner sig trygg med
de åtgärder som vidtagits under våren.
Beslut kopplade till pandemin
Förordning om tillfälligt förbud mot besök
I samband med att Folkhälsomyndigheten höjde risknivån för smittspridningen tog vård- och
omsorgsdirektören ett verkställighetsbeslut den 13 mars att inte tillåta besök i äldreboenden,
korttidsboende och gruppbostäder under en begränsad tidsperiod21. Beslutet föregicks av
diskussion i ledningsgruppen och togs i samråd med nämndordförande. Ytterligare ett
verkställighetsbeslut togs av omsorgsdirektören den 26 mars som innebar att beslutet
förlängdes till och med den 30 april. Under samma period begränsades tillgängligheten på
anhörigcenter, restauranger och träffpunkter.
Därefter, vid nämndens sammanträde 15 april fick vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att
under 2020 besluta om:


Tidsbegränsade beslut gällande besöksförbud i äldreboenden, korttidsboende och
gruppbostäder inom LSS
 Tidsbegränsade beslut om besöksförbud på Anhörigcentrum
 Tidsbegränsade beslut gällande tillgänglighet av lunchrestauranger och träffpunkter.
 Besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa kapacitet inom förvaltningen med
anledning av ökad belastning på grund av covid-19.
Vård- och omsorgsdirektören beslutade den 24 april om att förlänga besöksuppehållet på
anhörigcenter, restauranger och träffpunkter. Därutöver beslutades att besök i
gemensamhetsutrymmen i korttidsbostäder, servicebostäder och gruppboenden för LSS inte
skulle vara tillgängliga. Besluten gällde perioden 1 maj till 19 juni.
Under våren 2020 har även ett antal ordförandebeslut tagits, såsom att göra avsteg från rutinen
att belastningsregister ska uppvisas före anställning och att godkänna skyddsutrustning som
tillverkats i kommunen egen regi22.
4.4. Utbildningsnämnden
I mitten av mars påbörjade förvaltningen arbetet med att ta fram scenariobeskrivningar rörande
pandemins påverkan på verksamheten. Scenariobeskrivningarna har utgått från olika nivåer
av personalbortfall och eventuella konsekvenser för verksamheten. Bland annat lyfts
situationen för utsatta elever, och arbetsmiljö för personal och elever. För varje scenario finns
sammanställning över risker/konsekvenser samt åtgärder. Arbetet har skett dels på
ledningsnivå men även ute på de enskilda enheterna. Vid intervjuer uppges att detta bidrog till
att förvaltningen hade ett bra underlag i samband med att varsamheten sedermera övergick
till distansundervisning.
I samband med att förvaltningens ledningsgrupp har sammanträtt under våren har presidiet
varit inbjudna. Enligt uppgift har hela eller delar av presidiet deltagit vid majoriteten av mötena.
Vid dessa möten (benämns riskdialog), med anledning av coronapademin, har
minnesanteckningar förts och delgetts alla inbjudna.

21

Mellan den 14-27 mars.
Beslut togs med bakgrund av Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift som ger möjlighet att använda
skyddsutrustning som inte är CE-märkt.
22
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Därutöver har presidiet delgetts information vid sina ordinarie presidieberedningar. Vid
nämndsammanträden har det funnits en informationspunkt rörande pandemin där ledamöter
har haft möjlighet att ställa frågor. Vid intervjuer uppges att information till ledamöter i stor
utsträckning har varit muntlig. Vissa av de intervjuade framhåller att information i större
utsträckning även bör ha skett skriftligt.
Beslut kopplade till pandemin
Rekommendation om distansundervisning
Den 17 mars finns ett ordförandebeslut kring att övergå till fjärr- och distansundervisning.
Beslutet är taget i en mall för tjänsteskrivelse, där ordförande skrivit under rubriken
”ordförandens förslag till beslut”.
Detaljer rörande distansundervisningen och dess former har hanterats av respektive enhet.
Dock framhåller de intervjuade att det har funnits ett nära samarbete mellan skolledare vilket
har bidragit till ett gemensamt förhållningssätt. Ett exempel på detta är formerna för
studentfirandet där samtliga enheter har agerat på samma sätt.
4.5. Bedömning
Granskningen visar att nämnderna har vidtagit åtgärder i enlighet med nationella beslut och
förordningar. Vi bedömer det därutöver som positivt att ledamöter i stor utsträckning upplever
att de har fått tillräcklig information om arbetet kopplat till coronapandemin. Vidare har
nämnderna i flera fall agerat proaktivt vilket har bidragit till förmågan att fatta snabba beslut.
Vårens arbete och aktivering av krisledning har medfört att nya arbetssätt och metoder har
utarbetats. Vi bedömer att detta är positivt, men att det är av vikt att arbetssätten utvärderas,
och vidare inarbetas i kommunens krisberedskapsarbete. Vi bedömer vidare att det kan finnas
anledning att på ett tydligare sätt dokumentera bedömningen av krisnivån utifrån de fastställda
nivåerna 1, 2 och 3 och använda dessa begrepp, i syfte att skapa en tydlig hänvisning till de
planer som styrelsen och nämnderna har upprättat.
Avseende vård- och omsorgsnämndens verksamhet infördes redan den 13 mars besöksförbud
i delar av verksamheten för att förhindra smittspridning bland brukare. Beslutet i sig visar på
att verksamheten insett allvaret i situationen vid ett tidigt stadium. Dock ifrågasätter vi om
beslutet kan bedömas utgöra ren verkställighet. Definitionen av vad som utgör ren
verkställighet är inte uttalad i lagtext men stöd kan hämtas från proposition till dagens
kommunallag (2017:725) och till den tidigare kommunallagen (1990:900). Sammantaget
anges att för att något ska utgöra ren verkställighet ska det inte finnas utrymme för
självständiga bedömningar. Därutöver kan verkställighet anses föreligga om det finns klara
målsättningar23 för verksamheten som innebär att vardagliga åtgärder kan genomföras med
visst självständigt ställningstagande24. Vi menar med bakgrund i detta att det är tveksamt att
införande av besöksförbud och begränsad tillgänglighet i verksamheterna, kan anses utgöra
verkställighet. Det har inom ramen för granskningen inte framgått att besöksförbud eller
begränsad tillgänglighet i verksamheter utgör en vardaglig åtgärd eller att det är uttalat i
styrdokument.
I det fall ett beslut anses brådskande, eller om det saknas uttalad delegationsrätt, finns
möjligheten för nämndens ordförande att ta beslut i frågan. Det uppges i intervjuer att beslutet
23

Enligt praxis kan detta innebära att det finns tidigare beslut, policys eller riktlinjer i frågan att förhålla
sig till.
24
Exempel på detta från 1990/91:117 är inköpsfrågor, fastighetsförvaltning och personaladministration.
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togs i samråd med nämndens ordförande. Vi ställer oss därför frågande till varför ordförande
inte tog beslutet.
Inom barn- och skolnämnden togs ett sådant ordförandebeslut avseende tillägg till nämndens
delegationsordning. Ordförande har rätt att enligt KL 6 kap 39 § ta beslut i ärenden som anses
brådskande, varpå nämndens avgörande i frågan inte kan inväntas. Vad som utgör ett
brådskande beslut är inte definierat ytterligare, utan avgörs från fall till fall25. Coronapandemin
har ur flera aspekter ställt krav på kommunens förmåga att ta snabba beslut och i flera fall har
det krävts ordförandebeslut då det inte gått att invänta nästa nämndsammanträde. Att
samordna eller stänga enheter på grund av personalbortfall kan rimligtvis anses vara ett
brådskande beslut. Vi ställer oss dock tveksamma till att ändringar eller tillägg i
delegationsordningen kan anses vara brådskande beslut som ska tas av ordförande. SKR har
även gjort bedömningen att det inte anses vara lämpligt att delegera beslutanderätten
avseende delegationsordningen till ordförande. SKR rekommenderar även att ordförande i ett
sådant fall utnyttjar rätten att tillkalla ett sammanträde i enlighet med kommunallagen 6e kap.
23 §.
Vidare noterar vi att det råder oklarheter i beslutsgången avseende bestämmelserna i
delegationsordningen. Bilagan med tillägg enligt ordförandebeslutet i mars fanns inte med i
underlaget när nämnden beslutade om delegationsordningen i april, men däremot ingick det i
anmälan av delegationsbeslut.

25

Se högsta förvaltningsdomstolen mål 2016:74
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5. Sammanfattande bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, barn- och
skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i stora delar har ett ändamålsenligt
krisberedskapsarbete.
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i stor utsträckning har säkerställt att det finns
den dokumentation och organisation som krävs enligt föreskrifter och lagkrav. Enligt
intervjuade har krisberedskapsarbetet intensifierats de senaste åren, varpå en ett tydligare
ledningssystem finns på plats. Vi instämmer i detta men ser också att det finns delar som
behöver utvecklas.
I granskningen framkommer att risk- och sårbarhetsanalyser inte är fullständiga samt att
nämnderna inte har en planering för framtida övningsinsatser. Vi menar att detta indikerar ett
ökat behov av samordning och stöd från kommunstyrelsen avseende krisberedskapsarbetet.
Därutöver ligger ett ansvar på nämnderna att följa de instruktioner som tagits fram, och att följa
den plan och program för trygghet och säkerhet som fullmäktige antagit.
Vi ser vidare ett behov av att tydliggöra nämndernas roll i krisledningsorganisationerna. I de
nuvarande krisberedskapsplanerna finns en varierande grad av delaktighet från politiken.
Ledning under kris bör spegla den ordinarie verksamheten, utan att påverka förmågan att
agera snabbt och effektivt. Vi menar således att även nämnden utgör en viktig del av den
ordinarie verksamheten, varpå dess roll- och ansvarsfördelning också måste vara tydlig. Detta
bör även beaktas i samband med övningsinsatser.
Granskningen innefattar en redogörelse över beslut kopplade till nationella förordningar och
rekommendationer. Redogörelsen visar i stort att kommunstyrelsen och de granskade
nämnderna har agerat proaktivt och snabbt under rådande pandemi. Vi har dock
uppmärksammat ärenden inom barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden där
det funnits vissa oklarheter i ärendegången.
Revisionsfrågor

Svar



Har kommunstyrelsen och nämnderna
en ändamålsenlig organisation för krisoch katastrofberedskap?

Ja. Kommunstyrelsen och nämnderna har i stort en
ändamålsenlig organisation för krisberedskap



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

Delvis. Samtliga granskade nämnder samt
kommunstyrelsen har uppdaterade risk- och
sårbarhetsanalyser. Vi bedömer dock att dessa inte är
tillräckligt tydliga i vissa avseenden. Nämndernas
analyser saknar vissa av de delar som enligt MSB och
kommunens egna instruktioner ska ingå.



Har det upprättats ändamålsenliga
rutiner, policys och dokument
avseende krisberedskap, såsom
krisberedskapsplan och pandemiplan?

Ja. Sammantaget bedömer vi att det till stor del har
upprättats ändamålsenliga rutiner, policys och
dokument avseende krisberedskap.

o

Är dessa uppdaterade i närtid?

Vi bedömer dock att det finns anledning att ytterligare
tydliggöra den politiska involveringen i samband med
nämndernas krisledning.

Ja. Vi noterar dock att vård- och omsorgsnämnden
saknar en analys av personalbortfall i sin
pandemiplan.
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Genomför kommunstyrelsen och
nämnderna en uppföljning och analys
av övnings- och utbildningsinsatser?
o



Delvis. Nämnderna saknar en planering avseende
övning och utbildning, och därtill noterar vi att
övningar inte genomförts sedan år 2015/2017. När
övningar har gjorts har dock efterföljande
utvärderingar genomförts.

Beaktas och inkluderas andra
aktörer än Lunds kommun i
samband med övnings- och
utbildningsinsatser kopplat till
krisberedskapsarbetet?

Delvis. Vi bedömer det som positivt att Lunds
kommun ingår i ett etablerat samverkansnät
tillsammans med närliggande kommuner. Det har
dock inom ramen för granskningen har det inte
framgått att det genomförs gemensamma
övningsinatser.

Vilka åtgärder/beslut och planer har
nämnderna fattat med anledning av
coronavirusets spridning i landet och
regeringens eller myndigheternas
beslut?
o

Se avsnitt 4 och bilaga 2.

När har berörda
åtgärder/beslut och planer
verkställts i förhållande till
regeringens eller myndigheters
beslut?

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Stärka samordningen av krisberedskapsarbetet, i syfte att säkerställa att det finns en tydlig
arbetsprocess för samtliga nämnder, och för att säkerställa att samtliga delar genomförs i
enlighet med lagkrav, föreskrifter och fullmäktiges ambitioner.

Vi rekommenderar barnutbildningsnämnden att:

och

skolnämnden,

vård-

och

omsorgsnämnden

och



Tydliggöra den politiska involveringen och delaktigheten i samband med krisledning.
 Säkerställa att det finns en plan för övning och utbildning som även beaktar den politiska
involveringen.
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalyser följer kommunens instruktioner och MSB:s
föreskrifter.

Lund den 20 januari 2021

Sara Shamekhi
EY

Emmy Lundblad
EY
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Bilaga 1 Källförteckning
Intervjuade funktioner:



















Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommundirektör
Säkerhetschef
Utbildningsnämndens presidium
Två ordinarie ledamöter, utbildningsnämnden
Utbildningsdirektör
Utvecklingsledare, utbildningsförvaltningen
Rektor, Katedralskolan
Barn- och skolnämndens presidium
Två ordinarie ledamöter, barn- och skolnämnden
Kvalitet- och myndighetschef, barn- och skolförvaltningen
Kommunikationsstrateg, barn- och skolförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens presidium
Två ordinarie ledamöter, vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsdirektör
Verksamhetschef särskilda boende, vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetschef stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning, vård- och
omsorgsförvaltningen
MAS, vård- och omsorgsförvaltningen

Medverkat vid intervjuerna:


Lennart Nilsson, förtroendevald revisor
 Britt Svensson, förtroendevald revisor
 Bertil Göransson, förtroendevald revisor
 Tamas Osvath, förtroendevald revisor

Dokument:









Program för trygghet och säkerhet
Plan för program för trygghet och säkerhet
Handlingsplan för extraordinära händelser och kriskommunikationsplan,
kommunstyrelsen
Instruktion TiB
Instruktion KiB
Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2019-2022 inkl bilaga
Mall och instruktion för risk- och sårbarhetsanalys
Pandemiplan Lunds kommun
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Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen
Övning- och utbildningsplan Lunds krisberedskap 2019-2022
Utbildningsmaterial krisledningsnämnd och stabsmetodik
Verksamhetsplan Krissamverkan Sydväst
Lokalregionalt krishanteringsråd 18 mars 2020
Krisberedskapsplan utbildningsnämnden
Pandemiplan utbildningsförvaltningen
Risk- och sårbarhetsanalys utbildningsnämnden
Riskbedömning och scenarioplanering utbildningsförvaltningen
Utvärdering krisövning maj 2015
Minnesanteckningar riskmöten
Krisberedskapsplan barn- och skolnämnden
Pandemiplan barn- och skolförvaltningen
Risk- och sårbarhetsanalys barn- och skolnämnden
Delegationsordning barn- och skolnämnden
Kommunikationsplan vid beslut om stängning, barn- och skolförvaltningen
Minnesanteckningar lägesbild corona, barn- och skolförvaltningen
Utvärdering krisövning november 2015, Barn- och skolnämnd Lund Öster
Krisberedskapsplan vård- och omsorgsnämnden
Handlingsplan pandemi vård- och omsorgsförvaltningen
Risk- och sårbarhetsanalys vård- och omsorgsnämnden
Delegationsordning vård- och omsorgsnämnden
Flödesschema vid misstänkt eller konstaterad covid19 smitta, vård- och
omsorgsförvaltningen
Rutiner Vårdhygien Skåne
Rutiner Smittskydd Skåne
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Bilaga 2

Tidslinje över beslut relaterade till pandemin
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Till Sveriges kommuner
Ordförandena i de politiska partierna
i kommunfullmäktige

2021-01-15

Upprop för det svenska landskapet
Vi vill med detta brev ge ytterligare argument för vårt upprop.
Energimyndigheten och naturvårdsverket (EM/NV) har under arbetet med
sin strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad bett sammanlagt 90 aktörer att ge
synpunkter, bland annat Svenska Kraftnät (SvK) som redan den 30 januari 2019
ombads yttra sig om eventuellt deltagande i uppdraget. SvK svarade den 15 mars i
en sju sidor lång skrivelse som slutar med ett ifrågasättande av lämpligheten i att
EM/NV alls driver den föreslagna strategiutredningen.
Kärnan i SvK’s kritik är att frågor om ekonomi, driftsäkerhet och leveranssäkerhet i
elsystemet lämnas därhän i strategin. De tillhör inte uppdraget. SvK menar
att strategin i så fall är meningslös och påpekar också att det finns omfattande regler
om icke-diskriminering och likabehandling av elproducenter som ansöker om
anslutning till nätet. En strategi som ensidigt gynnar vindkraft strider mot dessa
regler. Vi rekommenderar ansvariga kommunpolitiker att läsa SvK’s yttrande i sin
helhet. Det finns publicerat på SvK’s hemsida: https://www.svk.se/siteassets/om-oss/
remissvar/2019/yttrande-angaende-foreslagen-nationell-strategi-for-hallbarvindkraftutbyggnad-och-svenska-kraftnats-roll.pdf
SvK värnar ett elnät som distribuerar ansluten elproduktion ut i landet på ett säkert,
miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Vi värnar med vårt upprop natur och
boendemiljö på landsbygden. Stora mängder vindkraft hotar både säker elförsörjning,
natur och boendemiljö. Det borde inte vara svårt för landets kommuner att ha denna
grundsyn som rättesnöre inför kommande beslut om ytterligare vindkraftutbyggnad.
Färingtofta Norra, ideell förening

Föreningen Svenskt landskapsskydd

Bengt Halén, ordförande
Einar Fjellman
Klas Lundius

Martin Degerman, ordförande
Henrik Wachtmeister

Upprop för det svenska landskapet
Energimyndigheten och naturvårdsverket arbetar sedan två år med en plan för vindkraftutbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden är att jämföra med 1900-talets
utbyggnad av norrlandsälvarna. Fram till 2045 skall ny vindkraft på land byggas med en
årlig produktionskapacitet på ca 100 TWh. Åttatusen vindkraftverk, tvåhundrafemtio meter
höga och förankrade med 30 miljoner ton armerad betong kommer att ta en yta i anspråk
motsvarande två gånger Blekinge. Hela landet kommer att beröras. Fjällnära områden,
Norrlands skogsbygd, kustområden, befolkningstäta områden i södra Sverige.
Myndigheternas planer görs bakom ryggen på befolkningen. Regeringen tiger, press, radio
och TV hålls ovetande. Den opinion mot vindkraft som miljöminister Andreas Carlgren (C) år
2011 respektlöst beskrev med orden ”lokala tillfälliga opinioner ska inte få avgöra vindkraftutbyggnadens framtid” skall nu kuvas för gott.
När regering och myndigheter gör miljö- och klimatpolitik är det storstadsfolket som talar. Det
är en politik som delar Sverige. Storstadens syn på ”landet där ute” som ett mål för semester
och rekreation ställs mot en landsbygd som dagligen tvingas leva med vindkraftens nackdelar inpå bara skinnet. Det folkliga motståndet mot vindkraft hämtar sin styrka i kärlek till vår
natur och värn av den egna boendemiljön. Det handlar om naturupplevelser, boendemiljö,
ostördhet, tystnad, oberoende och frihet från intrång. Det är livskvalitet och glädje i att leva
ett liv som man själv valt och inte blivit påtvingad.
Naturvårdsverket och energimyndigheten påstår att storskalig utbyggnad av vindkraft är ett
miljömål. Vi påstår att det är ett fult angrepp på Sveriges miljökvalitetsmål. Levande kust och
skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd
miljö är inte förenliga med byggnation av tusentals gigantiska vindkraftverk .
Svenska Kraftnät har sedan länge varnat för att vår kommande elförsörjning inte kan bygga
på stora mängder vindkraft utan risk för tidvis omfattande elbrist. Varför skall just vindkraft
byggas ut med ytterligare 100 TWh produktion, frågar Svenska Kraftnät i ett yttrande till energimyndigheten/naturvårdverket. De två myndigheterna är svaret skyldiga. Det finns många alternativ som uppfyller både Svenska Kraftnäts krav på leveransförmåga och människors krav
på att inte förstöra natur och boendemiljö.
Jan Troell beskrev i filmen Sagolandet ett Sverige som håller på att förlora sin själ. En gränslös utbyggnad av vindkraft blir ett nytt inslag i hans varningsrop. Myndigheternas tilltag är ett
hot mot riksdagens miljökvalitetsmål och ett förräderi mot alla oss medborgare som lever i
tron att vi kan lita på att politik och myndighetsutövning värnar vår miljö. Vi accepterar inte att
bli påtvingade ytterligare utbyggnad av vindkraft och vädjar till regeringen att avbryta planerna.
Färingtofta Norra, ideell förening		

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Bengt Halén, ordförande			
Martin Degerman,ordförande
Einar Fjellman					Henrik Wachtmeister
Klas Lundius
Stöd vårt upprop genom att skicka ett mail till de beslutsfattare i regering och riksdag som nu har framtiden för det svenska
landskapet i sina händer. Skriv ”Jag stödjer Upprop för det svenska landskapet.” Underteckna med namn och adress.

Bilaga till Upprop för det svenska landskapet. Mailadresser till rikspolitiker och andra personer med
inflytande över den svenska vindkraftutbyggnaden. Brev till regeringen måste gå till registrator på
resp. departement. Börja brevet med Till + namn på ministern. Samma i brev till landshövdingar och
myndigheter.
Regeringen
Miljöminister Isabella Lövin
Energiminister Anders Ygeman
Landsbygdsminister Jennie Nilsson

m.registrator@regeringskansliet.se
i.registrator@regeringskansliet.se
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Partiernas talespersoner för miljöpolitik
M) Jessica Rosencrantz
L) Arman Teimouri
KD) Kjell-Arne Ottosson
C) Magnus Ek
SD) Martin Kinnunen
MP) Lorenz Tovatt
V) Elin Segerlind

jessica.rosencrantz@riksdagen.se
arman.teimouri@riksdagen.se
arne.ottosson@riksdagen.se
magnus.ek@riksdagen.se
martin.kinnunen@riksdagen.se
lorenz.tovatt@riksdagen.se
elin.segerlind@riksdagen.se

Partiernas talespersoner för energifrågor
M) Lars Hjälmered
L) ArmanTeimouri
KD) Camilla Brodin
C) Rickard Nordin
SD) Mattias Bäckström Johansson
MP) Lorentz Tovatt
V) Birger Lahti

lars.hjalmered@riksdagen.se
arman.teimouri@riksdagen.se
camilla.brodin@riksdagen.se
rickard.nordin@riksdagen.se
mattias.backstrom.johansson@riksdagen.se
lorentz.tovatt@regeringskansliet.se
birger.lahti@regeringskansliet.se

Landshövdingar och myndigheter
Sten Nordin, Blekinge
Ylva Thörn, Dalarna
Anders Flanking, Gotland
Per Bill, Gävleborg
Brittis Benzler, Halland
Jöran Hägglung, Jämtland
Helena Jonsson, Jönköping
Cecilia Schelin Seidegård, Kalmar
Maria Arnholm, Kronoberg
Björn O. Nilsson, Norrbotten
Anneli Hulthén, Skåne
Sven-Erik Österberg, Stockholm
Beatrice Ask, Södermanland
Göran Enander, Uppsala
Georg Andrén, Värmland
Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten
Berit Högman, Västernorrland
Minoo Akhtarzand, Västmanland
Anders Danielsson, Västra Götaland
Maria Larsson, Örebro
Carl Fredrik Graf, Östergötland
Björn Risinger
GD naturvårdsverket
Robert Andrén
GD energimyndigheten

blekinge@lansstyrelsen.se
dalanara@lansstyrelsen.se
gotland@lansstyrelsen.se
gavleborg@lansstyrelsen.se
halland@lansstyrelsen.se
jamtland@lansstyrelsen.se
jonkoping@lansstyrelsen.se
kalmar@lansstyrelsen.se
kronoberg@lansstyrelsen.se
norrbotten@lansstyrelsen.se
skane@lansstyrelsen.se
stockholm@lansstyrelsen.se
sodermanland@lansstyrelsen.se
uppsala@lansstyrelsen.se
varmland@lansstyrelsen.se
vasterbotten@lansstyrelsen.se
vasternorrland@lansstyrelsen.se
vastmanland@lansstyrelsen.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
orebro@lansstyrelsen.se
ostergotland@lansstyrelsen.se
registrator@naturvardsverket.se
registrator@energimyndigheten.se

