
Hur vi skapade 
handlingsberedskap 
i en omvälvande tid

2022-05-06 Stina Storm



Nedkortad 
krisplan

Covid-19. 
(mars 2020)

VD följer dagligen händelseutvecklingen och folkhälsoinstitutets 

rekommendationer. Förändringar av beslutade aktiviteter kan komma att ske med 

kort varsel och beslutas av VD. 

Beslut rörande kontoret och ev. distansarbete

Möjliga konsekvenser och åtgärder 

• Tidsplaner och GANTT scheman tas fram för stora aktiviteter, för att ta beslut om Go/No 

Go alternativt framflyttande av datum. 

• Ökad VAB och sjukfrånvaro ökar vikten av att ha tillgång till varandras kalendrar för att 

säkerställa att driften löper på i möjligaste mån. Håll varandra informerade!

Beslutsmandat och teckningsrätt i händelse av allvarlig sjukdom/dödsfall 

Ekonomi

Beslut att genomföra en riskanalys i samarbete med övriga KCG städer för att ha beredskap 

för de olika möjliga scenarios för stadskärnorna utifrån olika grader av smittspridning och 

restriktioner.



av Stina Storm & Hanna Candell 
i samarbete med KCG



Scenario 1: Utplattad kurva Scenario 2: Hög samtidig smittopp Scenario 3: Nedstängt samhälle

Beskrivning

Kontrollerad smittspridning under lång 

tid

Beskrivning 

Stor sjukdomstopp – många blir sjuka 
samtidigt

Beskrivning

Skarpa restriktioner och åtgärder 
stänger ner stora delar av samhället

Samhällspåverkan

• Fördröjd smittspridning håller sig låg 

lokalt under lång tid

• Oro blandad med tristess när 

pandemin övergår i vardag, vilket 

kan leda till utökat antal smittade.

• Konkurser ökar i redan hårt ansatta 

branscher. Minskat flöde av 

besökare leder till fler konkurser och 

därmed så småningom till fler 

arbetslösa.

• ”Fake news” och ryktesspridning 

brett i samhället.

• Människor söker sig till platser med 

låg smittorisk på fritiden.

• Ekonomi drabbas under lång tid –

besparingar och stödpaket

Samhällspåverkan

• Allvarlig samhällsstörning med hårt 

ansatta samhällsviktiga 

verksamheter med hårda 
prioriteringar som följd

• Hög belastning på vård och omsorg

• Förlamning i handel och kommersiell 
service – viktigast att överleva 

• Internetmöten och digital distans-
underhållning ökar

• Ökat behov av snabbare 
uppkoppling

• Risk för utanförskap, de som inte kan 

eller har svårt för att koppla upp sig 
drabbas.

• Ekonomin drabbas under ngt 
kortare tid, fler dödsfall

• Krav på att stänga ner!

Samhällspåverkan

• Extraordinära åtgärder för att 

dämpa smittspridningen, ex. 

mötesförbud, utegångsförbud, 

isolering, reseförbud, karantän av 
geografiskt område

• Betydande samhällsstörning och 

kraftig påverkan på de flesta 
samhällssektorer

• Omedelbar ökning av arbetslöshet

• Samhället i chock, frivilliginsatser 
ökar.

• Brottslighet ökar

• Ekonomin avstannar –

kontrollsamhälle leder till misstro och 
frustration.



Tre olika scenarios & hur stadskärnan kan drabbas utifrån 
detta 3 olika 

scenarios

Hur 
stadskärnan 

påverkas

Hur våra 
organisationer 

påverkas



• Om möjligt, ställ inte in – ställ om!

• Ta fram alternativa aktiviteter för 
att visa medlemmarna 
handlingskraft 

Aktiviteter som ej kan 
genomföras

• Ta fram likviditetsbudget, se över 
betalrutiner

• Långsiktigt se över betalningsmodeller o 
grundfinansiering

• Länkar till stödpaket

Minskade intäkter/
likviditetsproblem

• Åtgärder och strategier för tomma 
lokaler

• Förbered för omstart av aktiviteter

• Se över uppdraget i stort

Efter pandemin



Lärdomar

• Vi kan inte köra efter backspegeln

och tro att allt blir som förr

• Omvärlden påverkar oss alla

• Att ha koll och reflektera I det 

stora kan skapa handlingskraft I 

det lilla



Tack för att ni 
lyssnade!

Stina Storm, NKPG CITY

stina@nkpgcity.se

mailto:stina@nkpgcity.se

