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1. Bakgrund  

1.1 Beskrivning av ärendet  
Förvaltningen ska genom tydlig inriktning och fördelning av ansvar 
engagera sig i verksamhetens säkerhetsarbete samt minst årligen följa 
upp att säkerhetsnivån är acceptabel med återrapportering till nämnden.  
 
Enligt Göteborgs Stads säkerhetspolicy inkluderas personsäkerhet, fysisk 
säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap i säkerhetsarbetet.  
Säkerhetsfrågorna är en del av stadsdelsförvaltningens riskhantering och 
kan beskrivas som förmågan att upprätthålla en definierad risknivå. 
 
Denna säkerhetsrapport utgör den årliga rapporteringen för 2019. Genom 
att stadsdelsnämnden godkänner säkerhetsrapporten, som utgör en bilaga 
till årsrapporten, bedöms säkerhetsarbetet inom stadsdelsnämnden vara 
på en acceptabel nivå. 
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2. Personsäkerhet 

2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra 
arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och 
ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet 
uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som 
kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. 
 
Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagar, 
regler, stadens riktlinjer samt i enlighet med samverkansavtalet. I Lundby 
följs arbetsmiljöarbetet upp i den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen (FSG) och i lokala samverkansgrupper (LSG). På 
FSG och LSG följs bland annat tillbud, arbetsskador och 
handlingsplanerna upp utifrån arbetsmiljöronder. Utöver 
arbetsmiljöfrågor samverkar arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna om frågor som rör förändring och utveckling av 
verksamheten, ekonomin, organisationen och personalen.  
 
Det finns rutiner för hot- och våld olika verksamheter som talar om hur 
chefer och medarbetare ska agera vid hot- och våldssituationer. En 
översyn av förvaltningens rutiner har under året genomförts. 
Anmälningar av hot och våld anmäls i it-stödet Lisa och följs upp 
förvaltningsövergripande i FSG.  

 
 
Inträffade och anmälda hot under år 2019 (2018)1 
Otillåten påverkan/hot 10 (2) 
Skada utan frånvaro/hot 8 (16) 
Tillbud kring hot  44 (39) 

 
  

                                                      
1 Siffrorna för 2018 innehåller också förskola och skola. Klassificeringen görs av anmälaren själv 
och därför kan det finns en viss felmarginal.  
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2.2 Våld i nära relationer  
Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld samt barn som har bevittnat våld av eller mot 
närstående vuxna, eller själva varit utsatta för direkt våld, får det stöd och 
den hjälp som de behöver.2 
 
Utöver ansvaret att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor samt barn 
som har bevittnat våld har socialnämnden även ansvar för att personer 
som utövar våld erbjuds stöd och hjälp för att förändra sitt beteende.  
I april 2019 antog stadsdelsnämnden en lokal plan mot våld i nära 
relationer för Lundby 2019 och planen gäller för förvaltningen som 
helhet. Den lokala planen omfattar allt våld i nära relationer. Den 
omfattar personer som är utsatta för våld i nära relationer, barn som 
upplever våld i nära relationer samt personer som utövar våld i nära 
relationer.  
 
Utgångspunkten för den lokala planen är Göteborgs Stads plan mot våld i 
nära relationer 2014–2018. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 om 
att förlänga giltighetstiden för den centrala planen till och med 2019-12-
31. Stadens nya plan mot våld i nära relationer är ännu inte klar. 
 
I den lokala planen för stadsdelen presenteras ett antal identifierade 
utvecklingsområden. I stadsdelen har en tvärsektoriell styrgrupp tillsatts 
och styrgruppen följer upp åtgärderna i Lundbys lokala plan mot våld i 
nära relation. Ordförande i styrgruppen är enhetschef för 
utvecklingsenheten och övriga deltagare består av två sektorchefer, tre 
områdeschefer, representant från HR samt samordnaren för våld i nära-
arbetet. Styrgruppen följer upp åtgärderna i den lokala planen. 
 
Till styrgruppen har även en operativ arbetsgrupp formats med 
representanter från samtliga sektorer samt HR. Arbetsgruppen har ansvar 
för att utveckla arbetet inom stadsdelen vad gäller våld i nära relationer. 
Representanterna i arbetsgruppen har ansvar att föra fram de behov som 
uppkommer kring den aktuella frågan i den egna verksamheten eller som 
uppmärksammats på annat sätt. Det är också representantens ansvar att 
tillsammans med chefer se till att frågan om våld i nära relationer hålls 
levande ute på arbetsplatserna.  
 
Inom varje verksamhetsområde genomförs en översyn av rutiner för våld 
i nära relationer. Det är chefernas ansvar att se till att personal utifrån sitt 
uppdrag, har adekvat kunskap och utbildning inom våld i nära relation 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Personalen bör vara 
                                                      
2 Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 11 § 
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trygga i sitt bemötande av personer som blivit utsatta för våld, och i hur 
frågan hanteras inom verksamheten. 
 
I den lokala planen presenteras de uppdrag och åtgärder som 
konkretiserar stadsdelens arbete mot våld i nära relationer.  
Planen omfattar alla former av våld i nära relationer – fysiskt, psykiskt, 
sexuellt och ekonomiskt och inbegriper personer som är utsatta för våld i 
nära relationer, barn som upplever våld i nära relationer samt personer 
som utövar våld i nära relationer. Personer utsatta för trafficking och/eller 
prostitution samt könsstympning omfattas inte av planen. Planen omfattar 
heller inte brottsutsatta generellt.  
 
För mer information om hur arbetet med våld i nära relationer fortgår 
hänvisas till årsrapport 2019.  
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3. Fysisk säkerhet 

3.1 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar genomföra 
de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller  
begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller  
organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara inköp av 
utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär 
kan vara utbildning och information. För att uppfylla dessa krav bör ett 
systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas under 
byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att 
brandskyddet bör dokumenteras.3  

3.2 Uppföljning av SBA  
Det är respektive chef som är ansvarig för att ett SBA bedrivs. I SBA 
ingår bland annat att bygga upp en brandskyddsorganisation samt att 
dokumentera och kontinuerligt säkerställa brandskyddet i fastigheten.  
 
Förvaltningen har tagit fram en ögonblicksbild av det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA). Frågor har ställts till chefer i förvaltningen 
som har fastighetsansvar. Jämförelser har gjorts med svar på frågor 
föregående år. Måluppfyllelsen har ökat i förhållande till föregående år 
på samtliga områden. 
 
Av de 46 enheter som ska bedriva ett SBA har 39–41 enheter svarat på 
varje enskild fråga.  

 
Bedömning  
Målet är att varje verksamhet ska leva upp till de krav som ställs inom 
SBA, vilket innebär jakande svar på varje fråga.  
 
Vi kan se en skillnad mellan de delar av SBA-arbetet som är mer 
beständiga och de som behöver uppdateras kontinuerligt. I 80–90% av 
verksamheterna finns dokumentation i form av verksamhets- och 
brandskyddsbeskrivning samt brandskydds- och utrymningsorganisation 
och kännedom om dessa är spridd till samtliga medarbetare. Vilket är en 
tydlig förbättring mot föregående år.   

                                                      
3 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete 
SRVFS 2004:3 
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Avseende kontinuerligt genomföra utbildningar och utrymningsövningar 
samt uppdaterade riskanalyser och egenkontroller har det skett 
förbättringar jämfört med föregående år.  
 
Utrymningsövningar är den del som har lägst måluppfyllelse. Det har 
dock skett en ökning av andelen utförda utrymningsövningar i jämförelse 
med föregående år (50% 2019, 34% 2018). Det krävs samordnade 
åtgärder för att nå ett bättre resultat.  
 
Det har också skett en ökning av antalet genomförda egenkontroller 
(64% 2019, 51% 2018). Angående arbetet med egenkontroller se 3.2.1. 
 
Planerade åtgärder under 2020: 
• Erbjuda förvaltningsgemensamma utbildningar i grundläggande SBA-
kunskap  
• Arbeta mer stödjande mot nya chefer och de chefer som har ett större 
behov  
• Erbjuda stöd till chefer i genomförande av utrymningsövningar  
• Erbjuda workshop på områdesnivå för brandskyddsombud kring 
riskanalys  
• Påminna brandskyddsansvariga och brandskyddsombud om 
egenkontroll fyra gånger per år 

3.2.1 Egenkontroller 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska verksamheterna göra 
egenkontroller. Egenkontrollerna ska dokumenteras och det ska framgå 
vad som kontrollerats, vad resultatet blev, när kontrollen genomfördes 
samt när åtgärd vidtagits. Därutöver ska verksamheterna följa upp att 
samtliga anställda har kännedom om SBA i den egna verksamheten. I 
Lundby ska egenkontrollerna, som genomförs under året rapporteras in 
en gång per kvartal. Rapporteringen ska ske i verksamhetssystemet 
Stratsys.  
 
Revisionen har i sina senaste granskningsrapporter uppmärksammat 
briser i förvaltningens arbete med egenkontroller. Därför har stort fokus 
under året varit att förbättra detta område. 
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Vid kontroll av inrapporterade egenkontroller för kvartal tre har följande 
resultat uppnåtts:  

Egenkontroller kvartal 3 Inrapporterade (totalt) 
IFO/FH område Sysselsättning och Stöd 1 (7) 
IFO/FH område Boende och personligt stöd 10 (17) 
Samhälle och Kultur 1 (5) 
ÄO-HS område Hemtjänst 2 (7) 
ÄO-HS område Äldreboende och hemsjukvård 7 (8) 
Stadsdelshus och socialkontor  2 (2) 

 
Vid stickprovskontroll av 8 egenkontroller framkommer att samtliga 
frågor besvarats och eventuella åtgärder tydligt dokumenterats. Vid 
genomgången av inrapporterade egenkontroller för kvartal tre har det 
konstaterats att det finns behov av att revidera blanketten som används. 
Revideringen som kommer att göras innebär bland annat ett 
förtydligande av vem det är som är brandskyddsansvarig och vem det är 
som ska skriva under egenkontrollen. Vid kontrollen uppmärksammades 
det att det skett en minskning av avtalet anmälda egenkontroll i 
jämförelse med kvartal 1. Frågan om egenkontroller lyftes därför återigen 
via förvaltningsledningen till samtliga sektorsledningsmöten. I chefsnytt 
som kommer en gång i månaden till samtliga chefer uppmärksammades 
frågan också flera gånger under hösten. 
 
Vid kontroll av inrapporterade egenkontroller för kvartal fyra ser 
betydligt bättre ut än för kvartal tre.  

Egenkontroller kvartal 4 Inrapporterade (totalt) 
IFO/FH område Sysselsättning och Stöd 5 (7) 
IFO/FH område Boende och personligt stöd 15 (17) 
Samhälle och Kultur 5 (5) 
ÄO-HS område Hemtjänst 7 (7) 
ÄO-HS område Äldreboende och hemsjukvård 6 (8) 
Stadsdelshus och socialkontor  2 (2) 

Analys  
Förvaltningen konstaterar att den utökade informationen som har givits 
genom förvaltningsledningen och sektorsledningsmöten samt 
informationen i chefsnytt har gett effekt. Frågan kring SBA och arbetet 
med egenkontrollen har förstärkts i verksamheterna.  
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4. Informationssäkerhet 

4.1 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet innebär att se till att all skyddsvärd information är 
tillgänglig, riktig, konfidentiell och spårbar. Bristande informations-
säkerhet kan få både allvarliga och direkta konsekvenser för såväl 
enskilda och organisationer som staden och samhället i stort. För att 
kunna säkerställa en tillräcklig nivå av informationssäkerhet är det viktigt 
att informationssäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt samt att styrningen 
av informationssäkerhetsarbetet integreras i verksamhetens styrning. Ett 
viktigt stöd i styrningen är bland annat att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning, att anställda utbildas i förhållande till arbetsuppgifter 
och ansvar samt att informationssäkerhetsarbetet kontinuerligt följs upp 
och kontrolleras.  
 
Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad tar sin utgångspunkt i ett 
antal styrdokument antagna av kommunfullmäktige. Säkerhetspolicyn är 
det övergripande styrdokumentet för stadens säkerhetsarbete4 som 
konkretiseras i riktlinjen för informationssäkerhet och riktlinje för 
hantering av säkerhetsrisker.  

Stadsdelsförvaltningen har inrättat ett råd för styrning och ledning av 
digitalisering, IT och informationssäkerhet. Syftet med detta råd är att 
tydliggöra ledning och styrning av förvaltningens arbete med 
digitalisering, IT och informationssäkerhet. Förvaltningen har identifierat 
ett antal aktiviteter inom informationssäkerhetsområdet som behöver 
genomföras för att öka följsamheten mot informationssäkerhet. Som 
exempel på aktiviteter inom informationssäkerhetsområdet ska samtliga 
chefer och medarbetare genomgå en utbildning i informationssäkerhet, 
datorstödd informationssäkerhetsutbildning (DISA), som myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.  

En fördjupad information kring chefens ansvar för informationssäkerhet i 
sin verksamhet har under året genomförts vid ett chefsmöte för samtliga 
chefer i förvaltningen. En annan aktivitet som kommer att genomföras 
under 2020 är en översyn av tillgång till information och behörigheter i 
förvaltningens olika verksamhetssystem. Ytterligare en aktivitet som 
kommer att genomföras under 2020 är en översyn av kontinuitetsplaner 
samt upprättande av planer där det finns behov. 

                                                      
4 Göteborgs Stads säkerhetspolicy (H 2013:131, P 2013-09-05, § 21, Dnr 0540/14, 2019-12-16 Dnr 
0019/19)  
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Hur förvaltningen arbetar med att stärka och förbättra 
informationssäkerhetsarbetet kommer att följas upp av revisionen under 
2020, som följd av de rekommendationer som förvaltningen fick i 
samband med granskningsrapport 2018.  

4.2 Personuppgiftsincidenter 
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 är en EU förordning som sedan 
den 25 maj 2018 gäller för samtliga medlemsländer. Ett av huvudsyftena 
med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, med särskilt fokus på de registrerades rätt till 
skydd av personuppgifter.  

Dataskyddsförordningen ersätter den tidigare Personuppgiftslagen.  
Mycket är sig likt i den nya lagen men det finns en del förändringar. Till 
exempel har den tidigare så kallade missbruksregeln tagits bort, vilket 
innebär att även personuppgifter i löpande text inbegrips i lagen. Nytt är 
även ansvarsskyldigheten, det vill säga numera måste man inte bara följa 
lagen utan även kunna visa att man följer den. Detta görs genom större 
fokus på dokumentation kring hur man som myndighet arbetar med 
efterlevnad av dataskyddsförordningen.  

Datainspektionen kan besluta att ett företag som bryter mot reglerna i 
dataskyddsförordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift. I 
Sverige kan även myndigheter påföras sanktionsavgifter. För mindre 
allvarliga överträdelser ska avgiften uppgå till högst 5 miljoner kronor 
och för allvarligare överträdelser till högst 10 miljoner kronor.5 

4.2.1 Vad är en personuppgiftsincident? 
En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat 
sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter.  

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en 
eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på 
annat sätt, kommit i orätta händer eller riskerat att bli röjda genom till 
exempel felaktiga behörigheter. 

Om det är troligt att en personuppgiftsincident kan medföra en risk för de 
registrerade ska incidenten anmälas till Datainspektionen inom 72 
timmar. 

 

                                                      
5 https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/sanktionsavgifter-och-
varningar/ - 2020-01-14. 
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4.2.2 Sammanställning av personuppgiftsincidenter 2019 
Stadsdelsförvaltning Lundby har under 2019 haft 15 
personuppgiftsincidenter varav 9 har rapporterats till Datainspektionen. 
Under 2020 kommer stadsdelsförvaltningen att arbeta vidare med 
hanteringen av personuppgiftsincidenter. Fokus kommer att ligga vid 
information till chefer samt utökad efterkontroll av incidenter. 

Incidenten 
upptäcktes 

Incident gällande Rapporterad 
till DI 

Diarienummer 

2019-02-15 En sammanställning (se 7 a § 
andra stycket SoLPUL (SFS 
2001:454)) innehållande bl.a. 
födelsedatum, förnamn och 
känsliga personuppgifter 
mailades till obehörig person. 
Mottagaren av mailet är anställd 
i förvaltningen, men obehörig 
till dessa ärenden. 

Ja N139-0105/19 

2019-02-18 Störningar i Treserva orsakade 
av uppdatering av systemet, 
sektor IFO/Funktionshinder. 

Ja N139-0125/19 

2019-05-07 Personaladministrativt system 
(Personec/Neptun) har haft en 
behörighetsstruktur som 
möjliggjort att personal har 
kunnat läsa 
anställningsinformation över 
samtliga anställda i Göteborg 
Stad. 

Ja N139-0299/19 

2019-05-31 Incidenten avser visning av 
personuppgifter avseende 
brukare i annan stadsdel i bilden 
”utförda insatser” samt i 
funktionen ”ekonomistyrning” 

Nej N139-0364/19 

2019-06-03 Ej uppdaterade behörigheter 
ViCan, IFO-FH, 
Arbetsmarknadsenheten 

Ja N139-0367/19 

2019-07-12 Incidenten avser visning av 
personuppgifter avseende 
brukare i annan stadsdel i 
funktionen ”ekonomistyrning 
DV”.  Uppgifterna kan visas i 
underlaget för inkommande 
fakturor. 

Nej N139-0472/19 

2019-09-11 Vid en begäran från TV 4 på 
alla avvikelser för hemtjänst för 
2018 skickades ett rapportutdrag 

Nej N139-0608/19 
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med några avvikelser beskrivna. 
Vid sekretessmarkeringen 
missades det att tas bort ett 
förnamn och första bokstaven på 
ett efternamn på en brukare av 
hemtjänst. 

2019-09-16 Försenad avställning av 
personakter i Treserva 

Ja N139-0596/19 

2019-10-01 Försenad avställning av 
personakter i Treserva, anmälan 
enligt Brottsdatalagen 

Ja N139-0596/19 

2019-10-03 Felaktiga adresser i Phoniros 
app 

Nej N139-0635/19 

2019-10-03 Brukare med hemtjänst utförd 
av privat aktör riskerar få sina 
uppgifter återlästa mot annan 
stadsdel.   

Nej N139-0628/19 

2019-10-04 Nätverkstrafik för Medidoc har 
under en okänd period varit utan 
kryptering. 

Nej N139-0642/19 

2019-10-23 Legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal har på grund 
av ett fel med behörigheterna 
haft för hög läsbehörighet i 
Treserva. 

Ja N139-0683/19 

2019-10-31 Personer med behörighet att 
söka efter avvikelser i Treserva 
kan via ett fel i Treserva göra en 
sökning och få fram avvikelser 
utanför sin egna enhet/stadsdel. 

Ja N139-0700/19 

2019-12-19 Svårigheter att logga in i 
Phoniro vilket gjorde att tillgång 
till planering av hemtjänstens 
besök hos omsorgstagare inte 
kunde tas fram. 

Ja N139-0842/19 
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5. Krisberedskap 

5.1 Krisberedskap 
Det tre grundprinciperna för samhällets krisberedskap är: 

• Ansvarsprincipen 
• Närhetsprincipen 
• Likhetsprincipen 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvaret för en verksamhet 
under normala förhållande även har det vid en krissituation. Den innebär 
även att man har att ansvara för samverkan med andra aktörer. Den 
utökade ansvarsprincipen innebär att aktörer ska stödja och samverka 
med varandra. 

Närhetsprincipen innebär att en kris, ska så långt det är möjligt, hanteras 
där den inträffat och av dem som närmast berörda och ansvariga 

Likhetsprincipen innebär att organisation som hanterar händelsen ska så 
långt som det är möjligt, efterlikna ordinarie organisation.  

Förvaltningen har under året deltagit i samtliga fyra WIS6 övningar som 
stadsledningskontoret arrangerat genom avdelningen för samhällsskydd 
och beredskap. Utbildningarna har genomförts för att öka förmågan att 
skapa en gemensam lägesbild vid samhällsstörningar och effektivt dela 
information såväl mellan stadens verksamheter som med externa aktörer. 
Syftet med WIS-utbildningarna är att stärka Göteborgs Stads 
krisberedskap och leva upp till de åtaganden som vilar på kommunen 
enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL. 

För att höja kompetensen för de som ingår i förvaltningens 
krisstödsgrupp har representanter vid förvaltningen getts möjlighet att 
utbilda sig i Emergo Train System (ETS). 7 ETS har utvecklat ett 
övningsmaterial för krisstöd, som används inom både landsting och 
kommuner då det uppfyller ett behov av att öva samordning och 
psykologisk första hjälpen både för vardagens situationer och i allvarlig 
händelse.  

Vidare har förvaltningens representanter använt övningsmaterial för 
krisstöd som har köpts in av SLK:s enhet samhällsskydd och beredskap 

                                                      
6 WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem, som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, tagit fram. 
7 Emergo Train System – Pedagogiskt simuleringsverktyg som används brett inom 
katastrofmedicinska utbildningar och övningar i Sverige och internationellt. Emergo Train System 
ägs av Region Östergötland och förvaltas av KMC - Katastrofmedicinskt centrum. KMC är en del av 
både Region Östergötland och Linköpings Universitet. 

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/
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för att utbilda förvaltningens krisstödsgrupp. Materialet består av 
drabbade av olika kön, i skiftande ålder, familjeförhållanden och 
livssituationer, allt för att spegla en normalpopulation av drabbade vid en 
särskild händelse. De är utformade för att återspegla reaktioner vid en 
potentiell traumatisk händelse där den drabbade inte skadats fysiskt med 
varit exponerad för den traumatiska händelsen. De drabbade har olika 
reaktioner och även olika hanteringsförmågor. Detta fordrar individuell 
bedömning av psykologisk förstahjälpen samt individuell bedömning av 
vilket uppföljning behövs. Ytterligare övningar planeras att genomföras 
under 2020.  

Förvaltningen har även genomfört en krisövning utifrån ett skapat 
scenario, med förvaltningens krisledningsgrupp tillsammans med en 
utökad krisledningsgrupp. Den utökade krisledningsgruppen består av 
adjungerade representanter från förskoleförvaltningen, 
grundskoleförvaltningen samt Svenska kyrkan.  

Under året har utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap utbildat sig 
till certifierad säkerhetssamordnare och två personer i 
förvaltningsledningen har gått utbildning i stabsmetodik som anordnas av 
MSB. Att höja utbildningsnivån i olika delar i förvaltningen är viktigt för 
att fortsatt hålla hög nivå på krisberedskapen.   

För att öka förvaltningens möjligheter att bedriva sin verksamhet under 
en samhällsstörning har en UPS (Uninterrupted Power  
Supply) installerats i stadsdelshuset. Denna har till syfte att vid ett 
eventuellt elavbrott möjliggöra att förvaltningen kan bedriva sitt 
krisledningsarbete. Det har vidare installerats en analog telefon för att 
kunna användas då det finns störningar i det mobila telefonnätet.   
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