
 

 

 
 

Motion till kommunfullmäktige 

2023-02-27 
 

av HåboDemokraterna (HD) 

 

Säkra elförsörjningen på Håbos vård- och omsorgsboenden 
 

Kommunerna är ansvariga för att verksamheterna fungerar även under kriser och allvarliga störningar i 

kommunens verksamheter.  Allt högre krav ställs på vad som ska kunna tillhandahållas i ett särskilt 
boende. Fler bor hemma längre och de som flyttar till särskilt boende är ofta multisjuka och har ett 

stort vård- och omsorgsbehov. Med ökat vårdbehov och digitalisering, är det allt vanligare att viktig 

medicinsk utrustning och hjälpmedel drivs av elektricitet.  

HåboDemokraterna har uppmärksammat  

- Att alla Håbo kommuns särskilda boenden inte alls har reservkraft och att stora problem 

uppstår vid varje strömavbrott.  
 

Vid ett strömavbrott slås allt som drivs av elektricitet ut och kan skapa förödande konsekvenser för 

både boende och kommunens medarbetare. Ex. 

● Lyset som slutar fungera 
● Hissar som slutar fungera  

● matlagningsmöjligheter och matleveranser som slås ut  

● Temperatur som sjunker inomhus  

● Hissar som stannar 

● Trygghetslarm som inte fungerar 

● Portabelt larm som inte fungerar 

● Port och dörr lås som inte fungerar 

● Datorer som slås ut 

● Viktiga Journaler och dokumentation som inte finns tillgängliga 

● Telefoner som inte går att ladda 

● Sängar som inte går att höja och sänka 

● Liftar som slutar  fungera 
● Varmvatten som tar slut 

● Kylar och frysar som slutar fungera 

● Frysar som börjar läcka vatten 

● Tvättmaskiner som inte fungerar osv. osv. 

Flertalet boende på kommunens vård och omsorgsboende är idag personer med demensdiagnos. Det är 

sköra personer som lätt drabbas av oro och att i det tillståndet befinna sig i mörklagda lokaler, kanske 

under flera timmar, skapar med stor sannolikhet ett stort onödigt lidande med både ångest och oro. 

”Alla bör i möjligaste mån förbereda sig för och ha en plan för att hantera ett strömavbrott” löd 

informationen från regeringen den 21 december-22, när de vid en presskonferens informerade om 

vikten av krisberedskap vid eventuellt strömavbrott och arbetet för att stärka elsystemet. För att trygga 

elförsörjningen och för att upprätthålla verksamheten under ett strömavbrott, krävs det att man säkrar 

upp med reservkraft på alla Håbos vård och omsorgsboenden.  

 

Förslag till beslut 

Med anledning av ovanstående yrkar HåboDemokraterna: 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att alla vård och omsorgsboenden i Håbo kommun i 

närtid förses med stationära reservkraftaggregat 

- Att reservkraft hanteringen integreras i organisationens övergripande krisberedskap.  


