
 

Riskbedömning för Samordningsförbundet Uppsala län med anledning Covid -19   

Riskkällor och 
riskbedömning  

Allvarlig risk  Åtgärd  Ansvarig  Klar när Uppföljning/kontroll  

Styrelsemöten kan inte 
genomföras som planerat 
på grund av 
eftersläpande lagstiftning 
där beslut vid digitala 
möten inte anses giltiga. 
Om möten genomförs 
fysiskt riskeras hälsa samt 
att vi går emot 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer samt 
även övriga myndigheters 
rekommendationer för 
att hålla fysisk distans.  

Stor påverkan på 
verksamheten  

Digitala möten med beslut 
genomförs för att hantera 
situationen 

Styrelsen Vid mötestillfällena Efter varje möte  

Förbundschef blir sjuk Inga löner /fakturor 
kan betalas 
 
Arbetsledning saknas 
 

Ordförande går in och tar 
över betalningar enlig 
besluts och attestordning 
 
Verksamhetsutvecklare tar 
över 

Styrelse  Vid behov,  Om det inträffar 

Ordförande blir sjuk och 
förbundschef blir sjuk  

Inga löner /fakturor 
kan betalas 

Besluts och attestordning 
gäller där 1:e vice 
ordförande får träda in 
som ansvarig och om 
denna blir sjuk 2:e vice 
ordförande träder in som 
ansvarig  

Styrelse  Vid behov Om det inträffar 



 

Ekonom blir sjuk Inga löner/fakturor 
läggs in på banken  

Randstad finance kopplas 
in på konsultbasis 

Styrelse  Vid behov Om det inträffar  

Kansliets personal blir 
sjuk 

Stora brister i vad 
som kan genomföras 
därmed mindre gjort  

Förbundschef kollar 
dagligen med kansliets 
personal och vid sjukdom 
fördelas uppgifter på 
personal som är frisk. 
Rutinbeskrivningar som 
kansliet tagit fram används. 
Finns för samtliga 
huvudprocesser.  

Styrelse men 
delegerat till 
förbundschef 

Vid behov  

Distansarbete på grund 
av smittrisk  

Påverkan på resultat 
samt psykosociala 
miljön 

Genomföra tekniska 
digitala lösningar, exv 
Teams 

Styrelsen, 
delegerat till 
förbundschef 

Under inköp från 
Gibon och påbörjas 
omgående.  

 

Resultat och tidsplaner 
för insatser kan inte 
hållas på grund av 
rådande situation 

Insatsers mål samt 
VPs mål nås ej. 
Många avvikelser 
inkommer 

Hantera avvikelser, vid 
behov justera insatsernas 
mål.  

Styrelsen 
delegerat till 
förbundschef   

Uppföljning en gång 
per månad. Räkna 
med lägre 
måluppfyllelse  

 

Inga ansökningar 
inkommer för att 
kommuner, region, FK 
och AF behöver fokusera 
på andra frågor 

Mindre antal 
ansökningar 

Uppmuntra parterna att 
söka medel, vidga 
målgruppen för insatser i 
samråd med organisationer 

Styrelsen, 
delegerat till 
förbundschef 

Ta kontakt med 
samtliga 
lokusgrupper och 
uppmuntra 
ansökande 

Minst en gång i 
månaden. Räkna ut 
hur medel skulle 
kunna fördelas för 
att ändå bistå 
parterna.  

Seminarier kan inte 
genomföras som planerat  

Målen i VPn nås inte  Köra digitala seminarier  Styrelse men 
verksställs av 
kansliet  

Undersöka lösningar 
som vi lägger ut på 
vår hemsida.  

 

Långsiktiga risker       



 

Stor arbetslöshet i 
befolkningen  

Målgrupper utanför 
arbetsmarknaden 
blir avsevärt större, 
våra parter behöver 
fokusera på andra 
frågor, avsevärt lägre 
aktivitetsnivå hos 
parterna, därmed 
färre ansökningar  

Kansliet fortsätter sina 
kontakter med kontinuerlig 
kontakt med våra 
medlemmar och 
insatserna. Frågar 
kontinuerligt hur det går, 
men har mkt lite rådighet 
över situationen och vilka 
frågor parterna behöver 
prioritera  

Styrelse men 
förbundschef 
verkställer  

Kontinuerligt Ta kontakt med 
insatserna varannan 
vecka för att följa 
upp vad som händer 
och hur det går.  

 


