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1 Sammanfattning 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att ge underlag för att bedöma 
om kommunstyrelsen hanterat den uppkomna krisen i samband med coronavirusets 
utbrott på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 
Vår bedömning är att det skapades en hantering av coronapandemin på 
kommunövergripande nivå i ett tidigt skede genom aktivering av en 
krisledningsorgansiation som följde upprättad krisledningsplan. Organiseringen av det 
arbetet har modifierats längs med pandemins gång eftersom det här är en situation 
som varken kommunen, Sverige eller världen ställts inför tidigare. 
Krisledningsnämnden aktiverades i ett tidigt skede med ett starkt signalvärde, att de 
tog pandemin på allvar.  
Sammantaget är vår bedömning att styrningen och ledningen under pandemin har varit 
tydlig vilket även bekräftats av kommunens verksamheter. Kommunen har haft ett 
gemensamt mål; att hjälpas åt för att minska smittspridningen och värna om de mest 
sköra medborgarna i kommunen. Vi ser dock att hanteringen av krisledningsnämndens 
beslut inte fullt ut följer bestämmelserna i reglementet för nämnden. 
Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Säkerställa att krisledningsnämndens beslut anmäls till kommunfullmäktige vid 
närmaste sammanträde i enlighet med bestämmelserna i reglementet för nämnden. 
  

— Genomföra en kommunövergripande utvärdering av hanteringen av pandemin i 
syfte att förstärka styrdokument och rutiner inför kommande samhällsstörningar.  
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunstyrelsen/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av 
virusutbrottet Covid-19. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.  
Den 10 mars 2020 förklarade Folkhälsomyndigheten att det föreligger mycket hög risk 
för samhällsspridning av viruset Covid-19. Från och med denna tidpunkt inträder det 
svenska samhället i ett tillstånd av tilltagande kris. Covid-19 har under 2020 kommit att 
påverka samhällets alla sektorer på ett genomgripande sätt. Offentlig sektor är satt 
under hård press. Hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten, kommunikationer, 
infrastruktur, logistik, varuförsörjning med mera har eller kommer att få stora 
utmaningar med anledning av situationen. Sektorn hade redan tidigare behov av stora 
effektiviseringar och omprioriteringar eftersom skatteintäkterna inte svarar mot 
kostnadsutvecklingen som följer av nuvarande arbetssätt och en kris av denna kaliber 
sätter än högre press på verksamheterna,  
En god krisberedskap är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska stå väl 
rustade inför extraordinära händelser och klara av att hantera krissituationer. Kvalitén 
och uthålligheten i denna beredskap är dock i stor utsträckning avhängig kommunens 
krishanteringsförmåga när det gäller att möta extraordinära händelser eller allvarliga 
störningar. Krishanteringsprocessen kan delas in i fyra övergripande faser – 
förebyggande, beredskap, respons och återhämtning. Vanligtvis ligger fokus i 
granskningar som berör frågor om säkerhet och beredskap på faserna förebyggande 
och beredskap. Denna granskning avser samtliga faser.  
Virusutbrottet Covid-19 är utan tvekan en extraordinär händelse. Som extraordinär 
händelse betraktat skiljer den sen dock markant från till exempel en terroristattack, 
naturkatastrof eller omfattande olycka i det avseendet att där är förloppet ofta mycket 
hastigt. Det pågående virusutbrottet är tvärtom mycket utdraget i tid vilket medger en 
nästan unik möjlighet att medan krisen är i vardande öka kunskapen och lärandet inför 
kommande kriser genom en granskning hur ansvariga styrelser och nämnder hanterar 
den pågående situationen.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen är att ge underlag för att bedöma om 
kommunstyrelsen hanterat den uppkomna krisen i samband med coronavirusets utbrott 
på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.  
 
För att svara upp emot den övergripande revisionsfrågan har en uppdelning i tre faser 
av revisionsfrågorna gjorts. 

Del 1 – Förebyggande och beredskap 
 

o Fanns vid pandemins utbrott en ändamålsenlig, aktuell och dokumenterad 
krisledningsorganisation och krisberedskapsplan? 
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o Är roller, funktioner och ansvar tydliga och kända utifrån 
krisberedskapsplanen? 

o Fanns det tydliga rutiner eller riktlinjer för när krisledningsorganisationen 
ska aktiveras? 

o Fanns en planering som är ändamålsenlig för hur information och krisstöd 
ska ske? 

o Fanns det en tydlig kommunikationsstrategi i förhållande allmänhet, internt 
och i förhållande till samverkansparter? Intern styrning av vilka som arbetar 
hemma, hur används de som fick mindre att göra, - strategi? 

Del 2 - Respons 

Kommunstyrelse - övergripande 
o Har kommunens krisledningsorganisation aktiverats? Vilket datum? 

o Vilka överväganden föregick ställningstagandet att aktivera eller inte 
aktivera kommunens krisledningsorganisation? 

o Hur har krisarbetet organiserats i förhållande till krisberedskapsplanen?  

o Vilka avvikelser har skett i förhållande till beslutad krisberedskapsplan och 
hur har eventuella beslut förankrats och dokumenterats? 

o Finns det en tydlig ledning av kommunens krisarbete? 

o Är krisledningsorganisationens roller, funktioner och mandat tydligt 
utpekade? 

o Var ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen/krisledningsnämnden och 
övriga nämnder tydlig avseende krisarbetet? 

o Hur har roller och ansvar gällande löpande drift av ordinarie verksamhet 
klarats ut mellan ansvariga politiska organ? Är det tydligt och känt bland 
övriga politiska organ med beslutsmandat?  

o Arbetar/-de kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt så att rimliga 
åtgärder med framförhållning i förhållande till situationen kunde vidtas? 

o Fanns ett ändamålsenligt arbete med att säkerställa bemanning av 
nödvändiga nyckelfunktioner för hanteringen av Covid-19? 
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o Vilka enskilda beslut har tagits med hänvisning till Covid-19 pandemin? Är 
besluten i överenstämmelse med respektive nämnds och styrelsens 
befogenheter? Har besluten varit tillräckligt beredda och är de i 
överenstämmelse med kommunens befogenheter? 

o Finns en tydlig kommunikationsstrategi i förhållande till allmänheten, internt 
och i förhållande till samverkansparter? Lika som nedan 

o Hade kommunstyrelsen en ändamålsenlig kommunikation internt i 
organisationen? 

o Arbetade kommunen ändamålsenligt med samverkan utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv? 

Del 3 – Återhämtning/utvärdering 
o Har samverkan mellan nyckelfunktioner inom kommunen men även med 

externa aktörer fungerat på ett ändamålsenligt sätt? 

o Har konsekvenserna av kommunens åtgärder i samband med Covid-19 
utvärderats? 

o Har eller planerar kommunstyrelsen nödvändiga förbättringar av 
kommunens arbete med krisberedskap att genomföras? 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 
— Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 
— Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
— MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser 
— MSBs Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser 
— Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösand,  

dnr KS2019/00063 
— Krisledningsplan, dnr KS2019/00063 
— Kriskommunikationsplan, dnr KS/2020-000007 
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2.3 Metod 
I vår granskning kommer har vi genomfört dokumentstudier av bland annat risk- och 
sårbarhetsanalys samt övriga relevanta rutiner och styrande dokument och därtill 
hörande revisionsbevis.  

Intervjuer har skett mot bakgrund av den aktuella situationen med Covid-19 via Teams. 
Vi har genomfört intervjuer med kommundirektör, kanslichef, kommunikationschef och 
beredskapssamordnare. Intervjuer har även skett med förvaltningscheferna i 
arbetslivsförvaltningen, samhällsförvaltningen, skolförvaltningen och 
socialförvaltningen samt kommunstyrelsens ordförande.  

Ovan nämnda personer har getts tillfälle att faktakontrollera rapporten. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Del 1 – Förebyggande och beredskap 

Härnösands kommun har en framtagen krisledningsplan1 som är antagen av 
kommunstyrelsen. Krisledningsplanen reviderades senast i februari 2020, precis innan 
coronapandemin bröt ut. Av intervjuerna framgår att uppdateringen av 
krisledningsplanen innan pandemin var värdefull, inte minst då samtliga hade den 
”färsk i minnet”.  
Krisledningsplanen beskriver kommunens ansvar och hur kommen organiseras på en 
övergripande nivå vid samhällsstörningar, höjd beredskap och andra händelser där det 
finns behov av inriktning och samordning i den kommunala organisationen eller mellan 
olika aktörer i kommunen.   
I krisledningsplanen finns framtagna principer för larmning och initiering av 
krisledningsarbetet, inklusive när krisledningsnämnden ska aktiveras. Det finns även 
en beskrivning av vilka som ska ingå i olika funktioner såsom till exempel 
krisledningsgrupp samt ansvar se nedanstående bild:  

 
 

 
1 Dnr KS2019/00063 
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Kommunen har enligt krisledningsplanen till uppgift att värna om samhällets 
skyddsvärden och bidra till såväl individens som samhällets och Sveriges säkerhet. De 
värden som ska skyddas utgår från mål som formulerats av riksdagen och regeringen: 

- Människors liv och hälsa. 
- Samhällets funktionalitet. 
- Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 
- Miljö- och ekonomiska värden. 
- Nationell suveränitet. 

 
Vid en samhällsstörning har kommunen tre uppgifter: 

- Att genomföra och leda samhällsviktig verksamhet. 
- Att fungera som värd för en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). 
- Att delta i en regional inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). 

Till krisplanen finns även en upprättad kriskommunikationsplan, som presenteras 
ytterligare under kommunikationsavsnittet i 3.3. 
Bedömning 
Vår bedömning är att Härnösands kommun hade upparbetade strukturer för krisledning 
innan coronapandemin bröt ut i form av krisledningsplan och rutiner för hur 
krisledningsarbetet ska initieras.  

3.2 Del 2 – Respons (kommunstyrelsen – övergripande) 

3.2.1 Ledningsarbetet 
Kommunstyrelsen ansvarar för planering för och samordning av kommunens arbete 
med extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.2 
Krisledningsnämndens arbete regleras i lag om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och preciseras 
närmre i nämndens reglemente. Vid en extraordinär händelse3 kan 
krisledningsnämnden fatta sådana beslut som annars skulle ha fattats i någon av 
kommunens nämnder när omständigheterna gör att ordinarie beslutsvägar inte räcker 
till. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som kommunens krisledningsnämnd enligt 
nämndens reglemente.4 

 
2 2 kap. 4 § Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösand, dnr 2021-000061. 
Senast reviderad 29 mars 2021. 
3 Extra ordinär händelse är reglerat i 1 kap. 4 § lagen 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Av lagen framgår att med en 
extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning, eller överhängande risk för allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och som kräver 
brådskande insatser av kommunen. 
4 8 kap. 5 § Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösand 
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Det framgår även av reglementet5 och krisledningsplanen att krisledningsnämndens 
ordförande fattar beslut om en extraordinär händelse föreligger och att nämnden ska 
träda i funktion.  
Krisledningsnämnden aktiverades 20 mars 2020 och avaktiverades i november 2020 
efter beslut i oktober 2020. Krisledningsnämnden aktiverades i förebyggande syfte och 
uppges ha haft ett starkt signalvärde till kommunens medborgare att hanteringen av 
coronapandemin togs på allvar. Krisledningsnämnden har regelbundet haft 
avstämningar med kommundirektör, kanslichef och beredskapssamordnarna. 
Ordförande i krisledningsnämnden uppger att han under pandemin är länken mellan 
tjänstepersonerna och politiken och upplevelsen är att ansvarsfördelningen har varit 
tydlig.  
Den 24 januari 2020 tog länsstyrelsen upp på veckomötet, där Härnösands kommuns 
beredskapssamordnare deltog, att det fanns coronasmitta i Kina. Den 5 mars 2020 
skickar kommunchef ut ett e-postmeddelande till krisledningsgruppen som handlade 
om coronaviruset och i samband med det aktiverades krisledningsarbetet på 
kommunövergripande nivå. Även innan det skedde möten för att hantera frågor kring 
båtar som kom från Kina till Härnösand och möten för att hantera frågor kring 
pandemier i stort.  
Krisledningsgruppen består av kommundirektör, förvaltningscheferna, VD för bolagen, 
räddningschefen, stabschefen (kanslichefen), kommunikationschefen och 
beredskapssamordnaren. Kommundirektören utökar även krisledningsgruppen med de 
funktioner han bedömer vara viktiga för rådande situation och tillfälle vilket har skett 
under ett flertal tillfällen under pandemin.  
Under intervjuerna med företrädare ur krisledningsgruppen framgår att det tidigt sattes 
en mötesstruktur som dock har modifierats under pandemins gång utifrån hur 
smittspridningen har sett ut i kommunen.  
Kommundirektören, som enligt krisledningsplanen är ansvarig för krisledningsarbetet 
på tjänstemannanivå, såg ett behov i det inledandet skedet av pandemin att knyta 
kanslichefen till sig så att de kunde växeldra hanteringsarbetet och minska 
sårbarheten. Varje dag har kommundirektör, kanslichef och beredskapssamordnarna 
haft en kortare avstämning, lunchmöten, vars syfte är att agera som en 
sambandspunkt. Dessa avstämningar upplevs av berörda personer ha varit mycket 
värdefulla för att få en överblick över vad som händer och sker i kommunen. Det har 
också varit ett sätt att minska sårbarheten om någon i krisledningen skulle bli sjuk och 
någon annan skulle behöva träda in och ta över arbetsuppgifter. 
Av krisledningsplanen framgår att under en krissituation ska inkommen information, 
fattade beslut och vidtagna åtgärder dokumenteras. Beredskapssamordnarna har 
under coronapandemin utformat en excelfil där alla scenarier, frågor och ärenden 
kopplade till hanteringen av pandemin samlats. På ett överblickbart sätt kan 
beredskapssamordnarna därmed ta hand om ärenden och frågor och bestämma vem 
och på vilken nivå ärenden och frågor ska hanteras samt markera när något är slutfört.  

 
5 8 kap. 3 § Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösand 
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Kommundirektör, kanslichef, beredskapssamordnarna och kommunikationschefen 
uppger samtliga under intervjuerna att krisledningsarbetet har varit effektivt och bygger 
på upparbetade system som fanns på plats redan innan pandemin. De ställde om 
arbetet snabbt och såg exempelvis ett behov av ytterligare en beredskapssamordnare 
för att stärka upp arbetet med hanteringen av pandemin.  
Inriktning- och samordningsfunktionen (ISF) har till uppgift att agera som en 
stödfunktion till ledningsgruppen vid en samhällsstörning och består av medarbetare 
från respektive förvaltning och uppges vara en värdefull funktion då de under hela 
pandemin har fångat upp frågor i respektive förvaltning och lyft upp till 
krisledningsgruppen. ISF hade under en längre period dagliga avstämningar men vid 
tidpunkt för granskningen sker avstämningar tre gånger i veckan.  
Samtliga uppger under intervjuerna att det goda krisledningsarbetet grundar sig på att 
de skapat en kontinuitet som lett till ett effektivt arbetssätt och att de har ett gott 
arbetsklimat. 
Utöver den kommunövergripande krisorganisationen initierade socialförvaltningen och 
skolförvaltningen en separat krisledningsorganisation i ett tidigt skede. 
Socialförvaltningens krisledningsgrupp består av den ordinarie ledningsgruppen och 
arbetet har utgått från förvaltningens krisledningsplan. Krisledningsplanen har 
reviderats sedan coronapandemin brutit ut. I det inledande skedet hade 
socialförvaltningen möten två gånger i veckan men har vid tidpunkt för granskningen 
möten en gång i veckan.  
 
Skolförvaltningens krisledningsgrupp består av förvaltningens ledningsgrupp samt en 
av förvaltningens strateger, HR-personal, kommunikatör samt en utredare. 
Krisledningsgruppen har haft möten en gång i veckan under hela pandemin. 
Tillförordnad förvaltningschef uppger att de vid ett flertal tidigare tillfällen aktiverat 
krisledning i förvaltningen med anledning tidigare uppkomna händelser vid kommunens 
skolor. Tillförordnad förvaltningschef uppger att de på grund av detta vet hur de ska 
agera vid extraordinära händelser.  
 
Samtliga förvaltningar uppger att den kommunövergripande krisledningsorganisationen 
har fungerat mycket väl, att det funnits en röd tråd i arbetet och att roller har varit 
tydliga. Förvaltningarna uppger att de har vetat vart de ska höra av sig när frågor har 
uppkommit avseende hanteringen av coronaviruset och för att få klarhet på vilken nivå 
beslut ska fattas.  
 
Bedömning 
 
Utifrån det vi har tagit del av är vår bedömning att krisledningsorganisationen på 
kommunövergripande nivå har initierats och haft en tydlig organisation i enlighet med 
upprättad krisledningsplan. Det har funnits en tydlig ledning av krisledningsarbetet av 
kommundirektören som stadgas i krisledningsplanen och arbetet upplevs av 
förvaltningarna ha fungerat mycket bra.  
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Krisledningsnämndens ansvar och arbete har också följt upprättad krisledningsplan och 
vår bedömning är att arbetet har fortlöpt väl utifrån givna förutsättningar. Arbetssätt har 
modifierats utifrån frågor och situationer som har uppstått.  
 
Vår sammantagna bedömning är att det har funnits en väl fungerande organisation på 
krisledningsnivå för hur och på vilken nivå ärenden och frågor ska handläggas i 
kommunen. 

3.2.2 Beslut och vidtagna åtgärder 
Under coronapandemin har kommunens tydliga mål varit att minska smittspridningen 
och måna om de mest sköra i kommunen och utifrån det vidta åtgärder. Beslutsfattare 
har i den givna situationen fått väga åtgärden mot de konsekvenser som den kan leda 
till för den enskilda individen i form av inskränkningar.  
Det har vidtagits åtgärder och fattats beslut på flera olika nivåer i kommunen och det 
framgår av krisledningsplanen och reglementet vilket ansvar respektive funktion har 
under en krissituation och vilka beslutsmandat som föreligger. Den 
kommunövergripande krisledningsgruppen har det övergripande samordningsansvaret 
för ärenden som uppkommer enligt krisledningsplanen.  
Krisledningsnämndens beslutsmandat framgår av reglementet där det framgår att 
nämnden har rätt att fatta sådana beslut som annars skulle ha fattats i någon av 
kommunens nämnder när omständigheterna gör att ordinarie beslutsvägar inte räcker 
till. 6  
De beslut som har fattats av krisledningsnämnden under pandemin har legat under 
kommunstyrelsens beslutsmandat så de har inte tagit över beslutanderätten i någon 
annan av kommunens nämnder.  
De beslut som fattats när krisledningsnämnden var aktiverad ska, enligt reglementet, 
anmälas till kommunfullmäktige vid närmaste sammanträde.7 Vid genomgång av 
kommunfullmäktiges protokoll kan konstateras att beslut som tagits under 
krisledningsnämndens sammanträden under våren 2020 har anmälts till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020.8 
Krisledningsnämndens ordförande kan fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvakta till nästa sammanträde, så 
kallade ordförandebeslut, och sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden. 9 Av 
krisledningsnämndens ordförande framgår att några ordförandebeslut inte har fattats 
under tiden krisledningsnämnden var aktiverad.  
Ordförande för krisledningsnämnden uttrycker att beslutsfattandet har fått kosta 
pengar, det har exempelvis handlat om att säkra bemanningen av personal i de mest 
utsatta verksamheterna i form av att socialnämnden som under pandemin har varit 
extra drabbat bemyndigats att överskrida sin personalbudget. De har även beslutat om 

 
6 8 kap. 6 § Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösand 
7 8 kap. 10 § Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösand 
8§ 44 Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, 2020-06-15 
9 8 kap. 4 § Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösand 
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samordning och fördelning av skyddsutrustning. Krisledningsnämnden har även fattat 
beslut för att underlätta för företagare i kommunen, exempelvis nedsättning för fasta 
hyreskostnader under några månader under våren 2020 och att inga hyror skulle tas ut 
för de ideella föreningar som hyr någon av kommunens idrottslokaler, ytor och 
möteslokaler. De ekonomiska beslut som fattats är ett avsteg från kommunens 
ekonomistyrningsreglemente men krisledningsnämndens ordförande uttrycker att 
målsättningen med nämndens arbete hela tiden har varit att minska smittspridning och 
värna om de mest sårbara i kommunen. De har även förlitat sig på regeringens 
budskap om ersättning för extra kostnader som uppkommit i samband med 
coronapandemin vilket vid tidpunkt för granskningen har skett.  
För att främja företagarna i kommunen och samtidigt sätta guldkant i tillvaron för 
brukarna på särskilda boenden har krisledningsnämnden även tagit beslut om att 
avsätta pengar för att sätta guldkant i tillvaron för brukarna i särskilt boende. 
Vid samtliga sammanträden med krisledningsnämnden har kommundirektör, 
beredskapssamordnaren och HR-chef gett en statusuppdatering avseende hanteringen 
av Covid-19 i Härnösands kommun och vilka åtgärder och beslut som planeras.  
Krisledningsgruppen har fattat vissa beslut, exempelvis togs ett beslut om 
besöksförbud på alla särskilda boenden i det inledande skedet av pandemin. Det har 
även på krisledningsnivå fattats beslut om olika insatser för att stötta och hjälpa företag 
i kommunen, Företagsakuten. Inom ramen för det beslutet har företagare i kommunen 
kunnat höra av sig för att få fem timmars gratis rådgivning av en revisor samt 
psykosocialt stöd. Dessa två tjänster har kommunen upphandlat och av genomförda 
intervjuer framgår att tjänsterna har nyttjats väl av kommunens företagare.  
Vid samtal med kommunens förvaltningschefer framgår att de förutom de beslut som 
fattats på krisledningsnämnd eller i den kommunövergripande 
krisledningsorganisationen så har respektive förvaltning vidtagit åtgärder för att minska 
smittspridningen. Deras upplevelse är att rollerna för beslutfattande har varit tydliga 
och om oklarheter har funnits har det varit tydligt hur dessa frågor ska väckas uppåt i 
organisationen och hur beslut sedan fattas.  
Bedömning 
Kommunen har i ett tidigt skede vidtagit åtgärder för att minska smittspridning och 
måna om de allra sköraste i kommunen. Deras arbetssätt bedöms ha varit proaktivt. 
Då detta är en extraordinär situation som ingen ställts inför tidigare så har åtgärder och 
insatser modifierats efter tidens gång.  
Vår bedömning är att det vidtagits rimliga åtgärder i förhållande till den rådande 
situationen och utifrån de förutsättningar som getts vid tidpunkt för åtgärden/beslutet. 
De åtgärder och beslut som fattats har följts av den ordning som framgår av 
reglementet och krisledningsplan.  
Krisledningsnämndens beslut ska enligt reglementet anmälas till kommunfullmäktige 
vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. Krisledningsnämndens samtliga 
protokoll under våren 2020 har upptagits som anmälningsärenden på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020. 



 

 13 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Härnösands kommun 
 Granskning av kommunens hantering av coronaviruset  
 
 2021-06-10 

3.2.3 Bemanning 
Under intervjun med kommundirektören framgår att sjukskrivningstalen för 
medarbetarna i kommunen under coronapandemin har varit högre än de vanligtvis är 
med anledning av att de anställda ska stanna hemma vid minsta tecken på symptom.  
Krisledningsgruppen har varje vecka fått in lägesrapporter från respektive förvaltning 
där bemanning är en av de punkter som rapporterats. Förvaltningarna fyller i 
lägesrapporterna i excel som sedan skickas till beredskapssamordnarna som 
sammanställer materialet och skickar vidare till länsstyrelsen varje vecka.  
I de återkommande lägesrapporterna framgår att socialnämndens verksamheter är de 
som drabbats hårdast av coronapandemin avseende bemanning. Kommunen har 
organiserat ett speciellt Covid-team bestående av medarbetare som endast arbetat 
med brukare som blivit smittade av Covid-19 vilket medför att det krävs mer resurser 
än vanligt.  
Under coronapandemin har även beslut fattats om att månadsanställa timvikarier inom 
socialnämndens verksamheter för att säkra bemanningen och på så vis skapa en 
kontinuitet i arbetet: Även ungdomar som går vårdlinjen och är under utbildning att bli 
undersköterskor har anställts. Under intervjun med kommundirektör och kanslichef 
framgår att de under våren 2020 genomförde en rekryteringskampanj för att få fler 
vikarier till socialnämndens verksamheter. Arbetslivsförvaltningen genomförde två 
utbildningstillfällen (via Teams eller på lärcentrum) för att utbilda de som visat intresse 
till att bli vårdbiträden. Totalt genomgick cirka 100 personer denna utbildning under 
förra året.   
Arbetslivsförvaltningen har inte varit lika drabbade av coronapandemin och därför 
kunde en verksamhetsstrateg från förvaltningen gå in i socialförvaltningen och hjälpa 
till och arbeta med bemanningsfrågor på 100 procent. Samma person har också varit 
med i organiseringen av vaccineringen där kommunen har haft ett uppdrag att hjälpa 
regionen i det inledande skedet av vaccinerandet. Vid tidpunkt för granskningen har 
verksamhetsstrategen återgått till sin ordinarie tjänst.  
Utöver det har det genomförts en inventering i kommunens alla verksamheter för att få 
en bild av hur många medarbetare med hälso- och sjukvårdsutbildning som arbetar 
med andra frågor i andra förvaltningar. Några medarbetare har, utifrån genomförd 
inventering, hjälpt till i socialnämndens verksamheter. Exempelvis valde medarbetare 
med hälso- och sjukvårdsbakgrund som arbetar inom arbetslivsförvaltningens 
verksamheter att gå in och arbeta under sommaren i socialnämndens verksamheter för 
att underlätta den ansträngda situation som har varit rådande. Flera 
arbetsmarknadskonsulenter inom arbetslivsförvaltningen har även hjälpt hemtjänsten 
med matinhandling till brukare.   
Under hela pandemin har kommunen prioriterat och genomfört utbildningsinsatser 
avseende basal vårdhygien med medarbetarna som arbetare med omvårdnad och 
hälso- och sjukvård. Det har skett genom utbildningsinsatser i verksamheterna. De har 
även spelat in kortare utbildningsfilmer som lagts upp på kommunens intranät, Insidan. 
Under intervjuerna uppges att detta har varit ett väldigt värdefullt arbete där de insett 
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vikten av att kontinuerligt genomföra utbildningsinsatser för att hålla kunskap vid liv, 
inte enbart under en pandemi.  
Många av medarbetarna i kommunen har kunnat ställa om sitt arbete och arbetar till 
stor del hemma. Med anledning av det har det på kommunövergripande nivå tagits 
fram ett stöd för alla chefer inom kommunen om hur de ska leda sin arbetsgrupp på 
distans, exempelvis vad som gäller avseende arbetsmiljö. 
Förvaltningschefen på arbetslivsförvaltningen uppger att den stora utmaningen har 
varit att ställa om till ett digitalt arbetssätt. Vid tidpunkt för coronapandemin ställde 
deras verksamheter om för att bedrivas helt digitalt. Då flera av deras elever inte hade 
några egna datorer fick förvaltningen därför köpa in iPads och datorer för att 
utbildningen skulle kunna fortgå. Förvaltningschefen för arbetslivsförvaltningen uppger 
även att det tog en tid för nämnden att ställa om till att bli helt digitala men sedan 
början av hösten 2020 har det digitala arbetet flutit på väl.   
Bedömning 
Vår bedömning är utifrån vad som framgår ovan att kommunen har vidtagit åtgärder för 
att klara av bemanningen utifrån de rådande förutsättningarna.  
Det har även tagits fram stöd till chefer hur de ska leda sin arbetsgrupp och hantera 
frågor som uppkommer i samband med att många medarbetare arbetar hemifrån. 

3.2.4 Kommunikation 
Kommunen har en framtagen kriskommunikationsplan10. Den är antagen av 
kommunstyrelsen och reviderades senast den 8 januari 2020. 
Vid en samhällsstörning, såsom coronapandemin, uppstår ett stort informationsbehov, 
både externt från allmänhet och media men också från den egna verksamheten. Under 
en sådan samhällsstörning har kommunen ett geografiskt områdesansvar vilket 
innebär att kommunen ska samordna information till allmänheten inom kommunen.  
Kriskommunikationsplanens syfte är att vara ett stöd i arbetet och underlätta för att 
arbetet med krishantering snabbt ska komma igång. Den ska även tydliggöra 
organisation och arbetsgången för kriskommunikation. Av kriskommunikationsplanen 
framgår att kriskommunikationskompetens ska vara en del av kommunens 
krisledningsgrupp. Enligt kommunikationschef finns det en tydlig ordning för hur 
kommunikatörer ska arbeta med verksamheterna när det inte råder en pandemi och 
det har under föregående år varit värdefullt att det sedan tidigare funnits upparbetade 
rutiner för hur kommunikationsarbetet i kommunen ska se ut.  
Kommunikationschefens uppfattning är att kommunikationsfunktionen finns med i flera 
olika forum i kommunen samt i kontakter med andra utanför kommunen och att det 
leder till att kommunikationsinsatser kan initieras i ett tidigt skede.  
Av intervju med kommunikationschefen framgår att kommunikationsavdelningen, som 
är organiserad under kommunledningen, består av åtta kommunikatörer inklusive 
kommunikationschefen. Kommunikatörerna morgonmöte varje dag där en av 

 
10 Dnr 2020-000007 
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kommunikatörerna i gruppen har till uppgift att leda dessa möten samt det dagliga 
arbetet medan kommunikationschefen arbetar med strategiska frågor. Under 
coronapandemin har de dock arbetat mycket tillsammans med alla frågor och ärenden 
kopplade till pandemin.  
Kommunikatörerna har sedan tidigare olika bevakningsområden vilket har varit 
värdefullt i dessa tider. Kommunikatörerna har varit en del av förvaltningarnas 
ledningsgrupper (vilket de var även innan coronapandemin) vilket har gjort att de har 
kunnat fånga upp vilka kommunikationsinsatser som behövts vidtas i respektive 
förvaltning. Kriskommunikationsplanen har således efterlevts då kommunikatörerna är 
kopplade till respektive förvaltnings ledningsgrupp.  
Kommunikationschefen uppger under intervjun att sociala medier har använts flitigt 
under coronapandemin för att nå ut. Statistik från sociala medier visar att informationen 
som läggs ut når ut på ett ändamålsenligt sätt. Kommunen har även använt andra 
kommunikationsformer för att nå ut till alla medborgare i kommunen exempelvis genom 
pressmeddelanden, information i lokala magasin, lokaltidningen och genom att sprida 
information via sina egna kontakter.  
I det inledande skedet skickades det ut brev från kommunen till alla personer över 
70 år för att informera om läget, hur kommunen hanterar situationen samt vilka insatser 
kommunen erbjuder personer i riskgrupp. I skolan, som sedan tidigare har en digital 
plattform, har kommunikatörer varit med och hjälpt till att formulera information till 
elever och föräldrar om coronapandemin. 
Biblioteksverksamheten har inte varit igång på samma sätt som vanligt men om någon 
vill låna en bok plockas bokpåsar ihop som hämtas ut på biblioteket. Till dessa påsar 
har kommunikationsavdelningen tagit fram ett kort med information om Covid-19. 
Utöver detta har kommunikatörerna arbetat med att ta fram information som har 
placerats i alla trapphus som det kommunala bostadsbolaget äger. Informationen har 
tagits fram på flera olika språk och kommunikationschefens uppfattning är att de har 
skapat förutsättningar för att nå ut till alla kommunens medborgare med information.  
Internt har intranätet, Insidan, varit en viktig plattform för att nå ut till alla medarbetare. 
Utöver det har kommundirektören efter varje krisledningsgruppsmöte spelat in en kort 
film med de viktigaste uppdateringarna och lagt ut på intranätet för att på ett lätt sätt 
uppdatera medarbetarna.  
Som nämnts tidigare i rapporten har det på intranätet skapats sidor för chefer i 
kommunen om hur de ska leda sin arbetsgrupp där flera av medarbetarna arbetar 
hemifrån, rutiner kring arbetsmiljö om medarbetare arbetar hemifrån och rutiner om hur 
chefen ska hantera om en medarbetare blir smittad av Covid-19 mm.  
Förvaltningschefen för arbetslivsförvaltningen uppger att de har gjort sitt yttersta för att 
nå ut med information om Covid-19 till de elever som finns i deras verksamheter 
(vuxenutbildning och yrkeshögskolan). De har bland annat i det inledande skedet av 
pandemin genomfört digital utbildning om basal vårdhygien för alla elever.  
Samtliga förvaltningschefer uppger att kommunikation som förmedlas på 
kommunövergripande nivå når ut i förvaltningarna på ett tydligt sätt. Då medarbetare 
från respektive förvaltning är en del av ISF-stödet skapas naturliga 
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kommunikationskanaler uppåt och nedåt i organisationen. Förvaltningscheferna uppger 
även att de kommunikatörerna som är kopplade till respektive förvaltning är mycket 
värdefulla i arbetet med att veta vilken information som ska kommuniceras ut och hur 
den ska förmedlas till medarbetare men även externt till medborgarna i kommunen 
Bedömning 
Vår bedömning är att kriskommunikationsplanen sätter ramarna för hur kommunikation 
ska ske internt, externt och till samverkansparter. 
Kommunikatörer finns kopplade till respektive förvaltning och har under pandemin haft 
en viktig roll för att säkerställa att arbetet med kommunikation såväl internt som externt 
fungerar väl.   
Kommunikation och att nå ut med information till alla kommunens invånare är alltid en 
utmaning, även när det inte är en rådande coronapandemi. Dock har pandemin varit 
speciell eftersom det har krävts informationsinsatser under en så lång tid. Vår 
bedömning är att information internt och externt har fungerat väl utifrån de givna 
förutsättningarna. 

3.2.5 Samverkan 
Samverkan inom kommunen uppges ha skett på fler plan, exempelvis genom: 

- Medarbetare vid arbetslivsförvaltningen och samhällsförvaltningen har hjälpt till 
och stöttat socialförvaltningen på flera olika plan då de inte varit lika drabbade 
av coronapandemin.  

- Skolsköterskor hjälper till och vaccinerar. 
 
Externt har samverkan skett i alla de forum som fanns redan innan pandemin 
(socialchefsnätverk, skolchefsnätverk, kommunikationsnätverk m.fl.) men dessa forum 
har under föregående år fått fokus på hanteringen av coronapandemin. 
Förvaltningscheferna uppger att de nätverk som de deltar i har varit viktiga för att delge 
varandra hur de hanterar specifika situationer och vilka åtgärder som vidtas så att länet 
kan anta en liknande hållning i frågor som alla kommuner har att förhålla sig till.  
Länsstyrelsen har varje vecka kallat till olika samverkansmöten med deltagare från 
olika regionala nätverk bland annat bestående av länets kommuner, regionen samt de 
funktioner som bedömts viktiga. I dessa nätverk har förutom kommundirektör, 
kanslichef och kommunikationschef deltagit. Under intervjuerna framgår att 
kommundirektören, kanslichefen och kommunikationschefen tycker att mötena har varit 
givande samt att de har kunnat bidra med mycket.  
 
Bedömning 
Vår bedömning att Härnösands kommun har samverkat internt för att lösa hanteringen 
av uppkomna situationer som exempelvis bemanning, skyddsutrustning och 
administrativt stöd under coronapandemin. Utöver det har samverkan skett i form av 
möten i olika nätverk där närliggande kommuner tillsammans med region och 
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länsstyrelse har träffats regelbundet för att utbyta erfarenheter och i vissa fall hjälpa 
varandra praktiskt i form av att dela med sig av bland annat personal och 
skyddsutrustning.  

3.3 Del 3 – Återhämtning/utvärdering 
En av beredskapssamordnarna har genomfört en utvärdering av hanteringen av 
coronapandemin men den har inte färdigställts med anledning av att smittspridningen 
tagit ny fart. Utvärderingen har genomförts genom att medarbetare ute i förvaltningarna 
har intervjuats om deras upplevelser av hanteringen.  
Det som framkommer av utvärderingsmaterialet är att medarbetare upplever att det 
hela tiden har funnits en tydligt utpekad krisledning och att krisledningen har haft en 
lyhördhet gentemot kommunens verksamheter. Den interna kommunikationen lyfts upp 
i utvärderingen som något som till stor del har fungerat väl och det finns upprättat 
stödmaterial för hur vidtagna åtgärder och beslut ska efterlevas.  
Bedömning 
Vi ser positivt på att en utvärdering har påbörjats och förutsätter att den slutförs. 
Vi anser dock att en kommunövergripande utvärdering av krisledningen, från den 
politiska ledningen till enskilda medarbetare samt samverkan såväl internt som externt, 
behöver genomföras för att säkerställa att åtgärder vidtas för att ytterligare förstärka 
kommunens rutiner för att hantera en kris. Det kan också vara så att åtgärder som lett 
till positiva effekter i denna kris behöver inarbetas i styrdokument och rutiner för att 
säkerställa att de beaktas vid andra kriser.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
4.1 Slutsats 

Vi konstaterar att det på kommunövergripande nivå i ett tidigt skede under pandemin 
skapades en krisledningsorganisation för arbetet enligt antagen krisledningsplan. 
Organiseringen av det arbetet har modifierats längs med pandemins gång eftersom det 
här är en situation som varken kommunen, Sverige eller världen ställts inför tidigare. 
Sammantaget är vår bedömning att styrningen och ledningen under pandemin har varit 
tydlig vilket även bekräftats av kommunens verksamheter. Kommunen har haft ett 
gemensamt mål; att hjälpas åt för att minska smittspridningen och värna om de mest 
sköra medborgarna i kommunen. Vi ser dock att hanteringen av krisledningsnämndens 
beslut inte fullt ut följer bestämmelserna i reglementet för nämnden. 

4.2 Rekommendationer 
Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
 

— Säkerställa att krisledningsnämndens beslut anmäls till kommunfullmäktige vid 
närmaste sammanträde i enlighet med bestämmelserna i reglementet för nämnden. 

— Genomföra en kommunövergripande utvärdering av hanteringen av pandemin i 
syfte att förstärka styrdokument och rutiner inför kommande samhällsstörningar. 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 
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5 Bilaga – Svar på revisionsfrågorna 
Del 1 – Förebyggande och beredskap 

Revisionsfråga Svar 

Fanns vid pandemins utbrott en 
ändamålsenlig, aktuell och 
dokumenterad krisledningsorganisation 
och krisberedskapsplan? Ja 

Är roller, funktioner och ansvar tydliga 
och kända utifrån krisberedskapsplanen? Ja 

Fanns det tydliga rutiner eller riktlinjer för 
när krisledningsorganisationen ska 
aktiveras? Ja 

Fanns en planering som är 
ändamålsenlig för hur information och 
krisstöd ska ske? Ja 

Fanns det en tydlig 
kommunikationsstrategi i förhållande till 
allmänhet, internt och i förhållande till 
samverkansparter? Intern styrning av 
vilka som arbetar hemma, hur används 
de som fick mindre att göra, -strategi? Ja 
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Del 2 – Respons (kommunstyrelse - övergripande) 

Revisionsfråga Svar 

Har kommunens 
krisledningsorganisation aktiverats? 
Vilket datum? 

Krisledningsorganisationen aktiverades 
den 5 mars 2020 och krislednings-
nämnden aktiverades 20 mars 2020. 

Vilka överväganden föregick 
ställningstagandet att aktivera eller inte 
aktivera kommunens 
krisledningsorganisation? 

Gick tidigt in i en 
krisledningsorganisation med främsta 
syftet att agera proaktivt. 

Hur har krisarbetet organiserats i 
förhållande till krisberedningsplanen? 

Krisledningsplanen har varit det 
grundläggande styrdokumentet i arbetet 
men under pandemins gång har 
organisering för arbetet modifierats 
utifrån de situationer de ställts inför och 
hur smittspridningen har sett ut. 

Vilka avvikelser har skett i förhållande till 
beslutad krisberedskapsplan och hur har 
eventuella beslut förankrats och 
dokumenterats? 

Har inte skett några avvikelser till 
beslutad krisledningsplan  

Finns det en tydlig ledning av 
kommunens krisarbete? Ja 

Är krisledningsorganisationens roller, 
funktioner och mandat tydligt utpekade? Ja 

Var ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden 
och övriga nämnder tydlig avseende 
krisarbetet? Ja 

Har roller och ansvar gällande löpande 
drift av ordinarie verksamhet klarats ut 
mellan ansvariga politiska organ? Är det 
tydligt och känt bland övriga politiska 
organ med beslutsmandat? 

Ja 
 

Arbetar/-de kommunstyrelsen på ett 
ändamålsenligt sätt så att rimliga 
åtgärder med framförhållning till 
situationen kunde vidtas? Ja 
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Fanns ett ändamålsenligt arbete med att 
säkerställa bemanning av 
nyckelfunktioner för hanteringen av 
Covid-19? Ja 

Vilka enskilda beslut har tagits med 
hänvisning till Covid-19 pandemin? Är 
besluten i överensstämmelse med 
respektive nämnds och styrelsens 
befogenheter? Har besluten varit 
tillräckligt beredda och är de i 
överensstämmelse med kommunens 
befogenheter? 

Under coronapandemin har kommunens 
målarbete varit att minska smitt- 
spridningen och måna om de mest sköra 
i kommunen och utifrån det vidta 
åtgärder. Krisledningsgruppen tog beslut 
om besöksförbud på särskilda boenden 
togs i ett tidigt skede. Krislednings-
gruppen tog även beslut om insatser för 
att hjälpa företagarna i kommunen. 
Krisledningsnämnden har tagit beslut för 
att säkra bemanning av personal i de 
mest utsatta verksamheterna. 
Ja, besluten har utifrån de givna 
förutsättningar där och då överensstämt 
med respektive organs befogenhet. 

Finns en tydlig kommunikationsstrategi i 
förhållande till allmänheten, internt och i 
förhållande till samverkansparter? Ja 

Hade kommunstyrelsen en 
ändamålsenlig kommunikation internt i 
organisationen? Ja 

Arbetade kommunen ändamålsenligt 
med samverkan utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv? Ja, utifrån givna förutsättningar. 
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Del 3 – Återhämtning/ utvärdering 

Revisionsfråga Svar 

Har samverkan mellan nyckelfunktioner 
inom kommunen men även med externa 
aktörer fungerat på ett ändamålsenligt 
sätt? Ja 

Har konsekvenserna av kommunens 
åtgärder i samband med Covid-19 
utvärderats? 

Ja, men utvärderingen är inte färdigställd 
p.g.a. att smittspridningen ökade på nytt. 

Har eller planerar kommunstyrelsen 
nödvändiga förbättringar av kommunens 
arbete med krisberedskap att 
genomföras?  

Utifrån det som framkommer av den 
interna utvärderingen kommer 
kommunen att arbeta med att förbättra 
de delarna inom krisberedskap.  
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