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Reviderad riskbedömning för Samordningsförbundet Uppsala län med anledning Covid -19 gällande år 2021 

Riskkällor och 
riskbedömning  

Allvarlig risk  Åtgärd  Ansvarig  Klar när Uppföljning/kontroll  

Förbundschef blir sjuk Inga löner 
/fakturor kan 
betalas 

Ordförande går in och tar över 
betalningar enlig besluts och 
attestordning 

Styrelse  Vid behov  Om det inträffar 

Förbundschef blir sjuk  Arbetsledning 
saknas  

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  

Extern konsult anlitas 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 
arbetsmiljön 

Användande av tekniska lösningar 
samt tät uppföljning av 
medarbetarnas hälsa. 

Styrelsen, 
delegerat till 
förbundschef 

Tekniska lösningar 
finns på plats och 
används.  

Fortlöpande 



    2020-11-12 
 
    Bilaga nr. 7.1 
  

 

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

Insatsers mål 
samt VP:s mål 
nås ej. Många 
avvikelser 
inkommer 

Hantera avvikelser, vid behov justera 
insatsernas mål.  

Styrelsen, 
delegerat till 
förbundschef   

Uppföljning genom 
ordinarie rutiner, 
samt kommunbesök. 

Fortlöpande 

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

Färre 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.  

Långsiktiga risker       

Stor arbetslöshet i 
befolkningen  
 
Förbundets 
målgrupper riskerar 
att hamna ännu längre 
från arbetsmarknaden. 

Uppdraget kan 
komma att 
förändras på 
grund av 
omvärldsfaktorer.  

Omvärldsbevakning och kontakt 
med förbundets parter.  

Styrelsen men 
förbundschef 
verkställer  

Kontinuerligt Fortlöpande  

 


