
 

 
 

Frågor och svar om cybersäkerhetsincidenten i 
Norrköpings kommun (Uppdaterad 5/12 klockan 19:00) 

 
Vad är det som har hänt? 

Norrköpings kommuns centrala krisledning gick under fredagen den 2 
december upp i stabsläge med anledning av att kommunen har kunnat 
konstatera att man tagit sig in i IT-miljön. Kommunen fortsätter med att göra 
en rad åtgärder för att värna den kommunala verksamheten ifall tillgången till 
den digitala miljön begränsas. 
 
Vad gör kommunen nu? 

Kommunen har gått upp i stabsläge och förbereder sig för en kris. Vi har en 
kontinuitetsplanering där vi förbereder oss för att jobba helt analogt. Vi gör en 
rad säkerhetsåtgärder för att värna den kommunala verksamheten ifall 
tillgången till den digitala miljön begränsas. Det analoga arbetet påbörjas inte 
förrän beslut är fattat.  
 
Vilka andra åtgärder har vidtagits? 

Händelsen polisanmäldes torsdagen den 1 december och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap är informerade. 

Vad betyder det att övergå till en analog verksamhet? 
Det innebär att man inte arbetar med några digitala verktyg, det vill säga utan 
datorer eller IT-system. Mobiltelefon kan dock fortsatt användas för samtal och 
sms.  
 

  



Vilka påverkas av cybersäkerhetsincidenten? 
Alla verksamheter kan på ett eller annat sätt påverkas eftersom den är riktad 
mot kommunens IT-miljö. Även kommuninvånare påverkas i viss utsträckning, 
till exempel svårigheter att komma i kontakt med kommunen.  

Hur påverkar det här mig som kommuninvånare eller kommunanställd? 

Kommuninvånare: I nuläget är inte kommunens tjänster till invånare 
påverkade i någon större utsträckning. Däremot kan vissa processer bli svårare 
att genomföra vilket i sin tur innebär längre handläggningstider.  
NODRA:s  kundservice är svår att nå via telefon. De hänvisar till mail 
kundservice@nodra.se. 
 
Om driftstörningarna begränsar möjligheten för kommuninvånare att kontakta 
kommunens kontaktcenter på telefon 011-15 00 00, kan man också mejla sitt 
ärende via norrkoping.kommun@norrkoping.se eller besöka kontaktcenter i 
receptionen på Trädgårdsgatan 21. Öppettiderna för besök är 08.30-16.00. 

Kommunanställd: För anställda fungerar inte webbmejl, mejl, kontakter och 
kalender i mobiltelefon och iPad framåt, utan behöver hanteras via en dator. 
Som ett sätt att säkra upp kommunens IT-system kommer samtliga anställda 
idag (5/12) att få ett nytt lösenord till sitt användarkonto. 

UBK: Inloggning till IST via Bankid fungerar just nu inte, samt Inloggning till 
Prorenata via BankId eller SITHS kort fungerar just nu inte. 

Samhällsbyggnadskontoret:  Driftstörning i fastighetssystemet Vitec, vilket 
innebär att ärenden till leverantör inte kan skickas via verktyget. Verksamheter 
kan dock skicka in felanmälningar, frågor och beställningar. Akuta ärenden 
hanteras. Om kundportalen stängs ner helt kommer man att övergå till att 
verksamheter gör felanmälningar via telefon på nummer 011-21 09 20 
(Driftstöd och support). 

Som ett sätt att säkra upp kommunens IT-system fick samtliga anställda den 
5/12 ett nytt lösenord till sitt användarkonto.  
 
Applikationen Mina möten för förtroendevalda fungerar inte för tillfället.  
Handlingarna till möten kommer att skrivas ut. 

Observera att så länge det inte har kommunicerats ut beslut om övergång till 
analogt arbete, det vill säga att arbeta utan stöd av kommunens IT-system, så 
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arbetar man som ”vanligt”. Vi ber också ansvariga för system att inte göra 
några systemåtgärder i nuläget.   

 
Påverkas kommande utbetalningar som till exempel är kopplade till 
ekonomiskt bistånd? 

I nuläget finns det inget som indikerar att planerade utbetalningar kommer 
påverkas. 
 

Påverkas kommunens digitala tjänster som till exempel bygglov eller andra 
digitala hjälpmedel som till exempel trygghetslarm? 

I nuläget är inte dessa tjänster påverkade. 

Kan kommunen betala sina fakturor till leverantörer? 

Ja 
 
När tror ni att ni har allt under kontroll? 

Vi hoppas på en snabb lösning, och det pågår ett intensivt arbete för att lösa 
problemet som uppstått. 
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