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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
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Riktlinje för kommunikation vid kris 
Sala kommuns kommunikation i samband med en olycka eller extraordinär 

händelse syftar till att skyndsamt ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande 

organisationer och massmedia korrekt och verifierad information som har koppling 

till kommunens ansvarsområden. Syftet med riktlinjerna är att klargöra 

kommunikationsroller, -ansvar och -uppgifter inför, under och efter en allvarlig 

händelse. 

VAD ÄR EN KRIS? 

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. På en arbetsplats kan det 

förekomma både små och stora kriser. En kris kan vara allt från situationer i det 

dagliga arbetet, till exempel hot eller vanvård, till extraordinära händelser som stora 

olyckor, naturkatastrofer och terroristattentat. Det kan även handla om 

förtroendekriser, motsättningar eller handla om misstanke om brott. 
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MÅLET MED KRISKOMMUNIKATTIONEN 

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 

• Korrekt och verifierad. 

• Öppen – den som vill ha information ska få den, om det inte finns lagliga 

begränsningar. 

• Lättillgänglig – den som söker information ska kunna hitta den så enkelt som 

möjligt. 

• Skyndsam – i samband med aktuella händelser ska information finnas så 

snart som möjligt. 

• Trovärdig – informationen ska vara saklig med tydlig avsändare. 

• Begriplig – språket ska vara lätt att förstå. 

• Empatisk – det mänskliga perspektivet med medkänsla och respekt måste 

vara vägledande. 

• Målgruppsanpassad – informationen ska anpassas till målgruppens 

förutsättningar gällande utformning, språkbruk och val av kanal. 

En kris kommer ofta oväntat och olägligt. Därför måste ofta svåra frågor hanteras 

samtidigt som den löpande verksamheten i så stor utsträckning som möjligt ska 

kunna fortsätta. Felaktig information till allmänheten kan allvarligt skada 

förtroendet för verksamheten. 
 

Hur ska vi kommunicera? 

För att på ett framgångsrikt sätt kunna kommunicera med omvärlden behöver 

målgrupper definieras och budskapens utformning vara målgruppsanpassade. 

Exempel på målgrupper är kommunens invånare, näringsliv, medarbetare, 

förtroendevalda och massmedia eller andra berörda. 

Ansvaret för den interna och externa kommunikationen följer chefsansvaret i Sala 

kommun. Varje medarbetare och chef har ett ömsesidigt kommunikationsansvar. 

Det innebär att alla medarbetare är skyldiga att rapportera händelser som uppstår, 

både i förebyggande syfte och vid en uppkommen krissituation, till närmaste chef. 

Informationen ska därefter kommuniceras vidare till berörda instanser. Alla 

situationer ska utvärderas och om så bedöms nödvändigt rapporteras till 

kontorschef som därefter vid behov kontaktar kommundirektör. 

Hantera en kris 

• Rapportera uppåt – informera din närmaste chef. 

• Inventera och skapa en lägesbild. Följ händelseförloppet och dokumentera 

informationsinsatserna.  

• Ta vid behov hjälp av kommunikationsenheten för intern och extern 

kommunikation.  
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KOMMUNIKATIONSFUNKTION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 

Vid en extraordinär händelse som påverkar samhällsstrukturen är 

kommundirektören ansvarig för kommunikationsverksamheten.  

Kommunikationsfunktionen består av ordinarie kommunikatörer eller andra 

lämpliga extraresurser, där olika roller kan tilldelas efter de behov som uppstår. 

Exempel på roller är: pressansvarig, webbansvarig och 

omvärldsbevakningsansvarig. 

En person från kommunikationsfunktionen ska vara med i krisledningen. 

Kommunikationsfunktionen samlas i ordinarie lokaler i kommunhuset. Reservplats 

är Räddningstjänstens lokaler. 

Kommunikationsfunktionen kan behöva arbeta i skift och tillföras ytterligare 

resurser för att ha nödvändig uthållighet. 

  



  

4 (11)  
  2022-10-06 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 
 

 

UPPLYSNINGSCENTRAL 

En upplysningscentral kan aktiveras och användas som resurs vid olika slags kriser. 

Huvuduppgiften för upplysningscentralen är att svara för den externa 

informationen till allmänheten eller specifika målgrupper. Ansvarig samordnare 

utses av krisledningsstaben (ISF). 

Funktionen består av lämpligt antal förutbestämda personer (7-10). Urvalet görs av 

beredskapssamordnare. 

Upplysningscentralen ska: 

• Besvara förfrågningar kopplat till krisen. 

• Hänvisa frågor till korrekta myndigheter. 

• Ta emot och helst skriftligt vidarebefordra upplysningar från allmänheten 

till krisledning. 

• Svara för riktad information till grupper som talar andra språk än svenska. 

Krisstöd  

Ett specifikt nummer för krisstöd ska kunna upprättas vid en kris. Krisstödet ska 

bemannas av operatörer med kunskap om att hantera människor i kris.  

Krisstödet svarar för kommunens information till allmänheten genom att besvara 

telefonförfrågningar, koppla samtal vidare eller hänvisa till andra inblandade 

myndigheter.  

Krisstödet sammanställer svar på frekventa frågor och vidarebefordrar dessa till 

kommunikationsfunktionen. 

Ordinarie kontaktcenter ska fungera så normalt som möjligt och hänvisa och vid 

behov koppla vidare till krisstödet.  
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KANALER 

Interna kanaler 

• Intranät 

• Teams 

• E-post 

• SMS 

• Telefon 

• Rakel 

• Fysiska möten 

Externa kanaler 

• sala.se - kommunens primära kommunikationskanal 

• 113 13 - Nationellt informationsnummer 

• Sveriges Radio P4 - myndighetsmeddelande och VMA  

• Medier - Pressmeddelanden - Presskonferenser 

• e-skyltar 

• Anslag/skyltar/flygblad/nyhetsbrev/annonser i lokalpress 

• Rakel 

• Fysiska möten. 
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FÖRE, UNDER OCH EFTER HÄNDELSER 

För att ge oss själva bästa möjliga förutsättningar att hantera olika typer av 

händelser arbetar vi inte enbart med kriskommunikation när själva krisen pågår. 

Det är även viktigt att arbeta med området både före och efter händelser. 

Före krisen 

Före krisen behöver vi skapa en beredskap för olika saker. Det gör vi genom: 

• Teknisk beredskap – exempelvis programvaror, apparatur och 

analysverktyg. 

• Organisatorisk beredskap – kommunikatörens roller, ansvar och mandat.  

• Krisövningar. 

Vi förbereder oss även genom: 

• Att förbereda för olika krisscenarier. 

• Digital omvärldsbevakning. 

• Att bygga förtroende i digitala kanaler. Det gör vi genom att vara aktiva och 

erbjuda relevant och seriöst innehåll på webb och i sociala medier, för att 

allmänheten även vid en kris ska lita på informationen och kunna fungera 

som ambassadörer. 

• Att förbereda för analog kommunikation – hur vi gör när vi inte har tillgång 

till digitala hjälpmedel eller situationer där de inte är tillämpbara. 

• Källkritiskt tänkande – att förbereda och utbilda organisationen att tänka 

källkritiskt kring information man tar del av i vardagen, skapar 

förutsättningar för att vi under en kris granskar information på samma sätt. 

Under krisen 

När krisen väl pågår ska beredskapsarbetet fungera som ett ramverk för hur 

händelsen hanteras. När en kris inträffar aktiveras de resurser som anses behövas. 

Sedan analyserar, producerar och kommunicerar vi. I uppgifterna ingår bland annat: 

• Omvärldsbevakning 

• Lägesbild 

• Målgrupp 

• Budskap 

• Tonläge 

• Timing 

• Trovärdiga källor – talesperson/avsändare för vår kommunikation 

• Kontakta medier 

• Arkivera/logga. 
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Efter krisen 

Efter en extraordinär händelse ska kommunikationsinsatserna utvärderas. 

Ledningskommunikatör/funktionsansvarig tar initiativ och ser till att utvärdering 

genomförs. 

Exempel på utvärderingsaktiviteter: 

• Insamling av material. 

• Samtal med personal och andra medverkande. 

• Fastställa om ett kommunikativt ”nyläge” skapats. Har det hänt saker som 

organisationen behöver förhålla sig till i vardagen framöver? 

• Genomförande av beslutade ändringar i planer, åtgärdslistor, övningar med 

mera. 
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INFORMATION PÅ ANDRA SPRÅK 

Information på enkel svenska (klarspråk) bör oftast vara tillräckligt vid en större 

krissituation som berör allmänheten. Det kan även finnas behov av information på 

ytterligare språk.  

Vid behov kan översättnings- eller tolkhjälp tas in. Kommunikationsfunktionen för 

den aktuella händelsen ansvarar för att informationen tas fram. 
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Bilagor 

BILAGA 1 – BESKRIVNINGAR 

U-sam 

På regional nivå finns en funktion för samverkan vid större händelse som berör 

Västmanlands län. Vid en situation som föranleder att samverkansgruppen U-sam 

inkallas, samverkar U-sam med de inblandade parterna och stödjer dem vid behov i 

deras informationsarbete. Huvudsyftet är främst att ge parterna ett samordnat 

informationsunderlag i ett inledande skede. U-sam kan lämna bistånd till fortsatt 

samordnat informationsunderlag om inblandade parter så önskar. U-sam tar inte 

över respektive parts eget informationsansvar. 

Kriskommunikationsnätverket Västmanland 

Syftet med kriskommunikationsnätverket är att föra samman de personer som vid 

en samhällsstörning ska arbeta med samordning av information. Målet är att 

genomföra nätverksträffar där denna målgrupp får kompetensutveckling för sin roll 

som kommunikatör vid en samhällsstörning i form av exempelvis föreläsning och 

övning. Länsstyrelsen i Västmanlands län är sammankallande för nätverket. 

Myndighetsmeddelande 

Sändning av myndighetsmeddelande kan begäras av myndigheter vid mindre 

allvarliga händelser.  

Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar eller 

liknande som i ett kort perspektiv inte bedöms vara livsfarliga. Dessa sänds oftast ut 

via trafikrapporter i Sveriges Radio. 

Viktigt meddelande till allmänheten 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett viktigt hjälpmedel för att varna och 

informera allmänheten i samband med olyckor och risker för olyckor. Tjänsten kan 

exempelvis användas vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner eller vid 

krishantering. Kommuner och regioner har fått behörighet att sända dessa 

meddelanden vid extraordinära händelser. 

Det finns två nivåer för VMA – varning och information. 

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, 

egendom eller miljö. Detta meddelande kan skickas av räddningschef och 

räddningsledare. 

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, för att förebygga eller 

begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. 

Allmänheten ska få ett klart besked om vad de ska vidta för åtgärder direkt och 

därefter få fortlöpande information om händelseutvecklingen. 

Kommundirektören eller räddningschefen bedömer behovet av att begära sändning 

av viktigt meddelande till allmänheten. 
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BILAGA 2 – ROLLER OCH DERAS INNEBÖRD 
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