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Uppföljning av nämndernas arbete med plan för
krisberedskap och kontinuitetsplanering i samhällsviktig
verksamhet
Sammanfattning
Det återstår mycket arbete innan kommunens kontinuitetshantering är genomförd. Arbete
pågår men ingen nämnd är i dagsläget helt klar med kontinuitetshantering för hela
förvaltningen.
Fullständig kontinuitetshantering har genomförts i sju verksamheter fördelade på fyra
förvaltningar. Två förvaltningar har övergripande krisplaner
Kommunens ledningsgrupp har under 2018 beslutat att kontinuitetshantering ska genomföras
för samhällsviktig verksamhet på samtliga förvaltningar. Arbetet genomförs i form av
workshops och samtliga förvaltningar genomför första workshopen före sommaren.

Förslag till beslut
1. Uppföljningen av nämndernas arbete med plan för krisberedskap och
kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet godkänns.

Bakgrund
Nämnderna och styrelsen är enligt kommunallagen ansvariga för att den interna kontrollen
inom det egna ansvarsområdet är tillräcklig. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll
ska styrelsen och nämnderna årligen anta en plan för den interna kontrollen. Utfallet av
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genomförda kontroller i enlighet med internkontrollplanen ska rapporteras till nämnd/styrelse
två gånger per år.
Internkontrollplanen 2018 omfattar en punkt om krisberedskap och kontinuitetsplanering i
samhällsviktiga verksamheter inom kommunen, punkten är överförd från 2017 års plan. De
tre frågor som ska besvaras är:
1. Är kritiska resurser/beroenden för verksamheten identifierade?
2. Finns en dokumenterad plan för hur ett bortfall av en kritisk resurs eller ett kritiskt
beroende ska hanteras?
3. När reviderades planen senast?
Säkerhetschefen har begärt in underlag från nämnder och förvaltningar för att få svar på
ovanstående frågor.
Hur långt arbetet med kontinuitetshantering har kommit varierar mellan förvaltningarna och
även inom förvaltningarna.
Bildningsförvaltningen har inte genomfört något arbete med kontinuitetshantering.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört fullständig kontinuitetshantering inom en
verksamhet. För övriga förvaltningen gäller att kritiska resurser och beroenden är
identifierade på en övergripande nivå.
Dokumenterade planer saknas men finns för vissa verksamheter och resurser/beroenden.
Arbete med planer pågår.
En generell krisplan för förvaltningen finns sedan 2017.
Plan- och miljöförvaltningen genomförde en analys av det egna arbetet med riskanalys,
kontinuitshantering och krisberedskap under 2016. Arbetet på förvaltningen kommer att
fortsätta utifrån analysresultatet. Fullständig kontinuitetshantering har genomförts inom en
verksamhet.
Det finns en krishanteringsplan antagen av plan- och miljönämnden 2009.
Det finns ett utkast till krisplan för förvaltningen som har tagits fram med hjälp av
kommunens säkerhetssamordnare, detta behöver bearbetas ytterligare och implementeras i
organisationen. Det behöver även tas fram en handlingsplan med aktiviteter för att successivt
stärka förvaltningens krisledningsförmåga.
Socialförvaltningen har inte svarat på frågorna i internkontrollen, aktuell status på
förvaltningens arbete är därför okänt.
Tekniska förvaltningen har genomfört fullständig kontinuitetshantering inom två
verksamheter. Två verksamheter har delvis identifierat kritiska resurser och beroenden medan
en verksamhet inte har påbörjat arbetet.
En verksamhet har upprättat en kontinuitetsplan som beskriver de reservrutiner som används
för att säkerställa kontinuiteten i prioriterad verksamhet, oavsett vad som inträffar. Planen
reviderades 2014 och ska uppdateras under 2018. En motsvarande plan är påbörjad inom en
verksamhet men är inte fastställd. Inom övriga verksamheter saknas planer men vissa
arbetsrutiner för krissituationer finns fastställda.

Bedömning av kommunen som helhet

Det återstår mycket arbete innan kommunens kontinuitetshantering är genomförd. Arbete
pågår men ingen nämnd är i dagsläget helt klar med kontinuitetshantering för hela
förvaltningen.
Arbetet med kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet i Motala kommun har pågått
sedan 2014 då det påbörjades inom ramen för det länsövergripande projektet Riskbild
Östergötland. En fullständig kontinuitetshantering, bestående av fyra halvdagsworkshops med
stöd av konsulter, har genomförts i sju verksamheter fördelade på fyra förvaltningar.
Kommunens ledningsgrupp har under 2018 beslutat att kontinuitetshantering ska genomföras
för samhällsviktig verksamhet på samtliga förvaltningar, arbetet ska påbörjas under våren. I
dagsläget är en första workshop genomförd på samtliga förvaltningar.
Finansiering
Nämndernas eget arbete med kontinuitetshantering finansieras inom egen ram. Externa
kostnader finansieras av statliga anslag för krisberedskap och civilt försvar.
Koppling till resultatmål
Arbetet faller in under resultatmål 11 – Trygga invånare.
Uppföljning/återrapportering
Arbetet med kontinuitetshantering är en del av kommunens övergripande arbete med
krisberedskap och civilt försvar. Arbetet kommer att sammanställas och följas upp under 2019
i samband med upprättande av styrdokument för kommande mandatperiod.
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