
 

 

 
 

Motion till kommunfullmäktige 

2023-02-27 
 

av HåboDemokraterna (HD) 

Säkra verksamheternas kontinuitetsplaner i Håbo kommun 
Kommunerna är ansvariga för att verksamheterna fungerar även under kriser och allvarliga störningar i 

kommunens verksamheter. Krisplaner måste finnas för varje förvaltning och verksamhet. Enligt 

lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd 

beredskap, måste kommuner planera för hur de ska minska risken för att något drabbar 

verksamheten, men också för att kunna hantera allvarliga störningar i verksamheterna. 

För att mildra konsekvenserna av en händelse är det viktigt att varje verksamhet har en känd plan, 

med kartlagda viktiga processer som identifierar behovet av insatser vid en störning.  

 

En kontinuitetsplan är en plan för hur resurser och processer ska hanteras i verksamheterna vid 

krissituationer eller olika avbrott i verksamheten. Exempelvis strömavbrott, pandemier, 

dricksvattenkris, naturkatastrofer, krig eller cyberattacker som kan vara upphov till avbrott i 

verksamheten. Planen ska innehålla information som hjälper personalen att veta vad den ska göra 

vid en störning, hjälpa verksamheten till snabbare återhämtning och mildra konsekvenserna av en 

händelse. Den ska vara enkel och tydlig att använda. Känd, tillgänglig, kommunicerad till 

personal, elever, brukare, anhöriga och den ska även vara övad av all berörd personal. Planen ska 

innehålla Reservrutiner, återställningsrutiner, återgångsrutiner och roller och ansvar.  

 

HåboDemokraterna har uppmärksammat  

- Att det i dag, inom vissa verksamheter i Håbo kommun, helt saknas planer.  

- Att eventuell plan, inom vissa verksamheter,  inte är känd eller kommunicerad till 

personal, elever, brukare och anhöriga 

- Att eventuell plan i vissa verksamheter, inte är övad av berörd personal 

- Att personal vid ex. strömavbrott på grund av avsaknad av plan, inte haft möjlighet att 

tillgodose omsorgstagares grundläggande behov som ex. med mat för att äta.  
 

 

Förslag till beslut 

Med anledning av ovanstående yrkar HåboDemokraterna: 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att kontinuitetsplaner ska upprättas och säkras i Håbo 

kommuns organisation, på alla nivåer och i alla verksamheter  

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att kontinuitetsplanerna ska tillgängliggöras och 

kommuniceras till alla berörda  

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att kontinuitetsplanerna integreras i organisationens 

övergripande krisberedskap.  


