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Inledning 
Vi kommer alltid att utsättas för hot och risker vilka kan resultera i olika typer av 
händelser som kommunen ska hantera. Dessa händelser, intern och externa, 
kommer alltid ha en påverkan på en vår förmåga att leverera våra prioriterade 
åtaganden. Beroende på hur väl förberedda vi är kommer dessa händelser att 
förorsaka störningar och avbrott i leveransförmågan. För att motverka att dessa 
störningar eller avbrott leder till oönskade/oacceptabla avbrott av leveransen, 
behöver kommunen arbeta med kontinuitetsplanering.  

Syfte 
• Ge en förståelse om vad som är viktigt i våra samhällsviktiga verksamheter

och vad som alltid måste skyddas för att säkerställa leveransförmågan.

• Skapa underlag för att införa kostnadseffektiva åtgärder för att säkerställa
verksamhetens åtagande oavsett störning.

• Öka den inre förmågan i verksamheten att motstå störningar genom att
organisationen systematiskt arbetar bort oönskade svagheter i
verksamheten.

• Öka medvetandet om och minimera de risker som kan hota verksamheten.

Kontinuitetsförmåga 
Att bygga kontinuitetsförmåga vid allvarliga störningar innebär att planera och 
prioritera för alternativa lösningar och upprätthålla leveransen av produkter 
och/eller tjänster till i förväg fastställda acceptabla nivåer, oavsett händelse.  
Detta för att en händelse effektivt ska kunna tas om hand och för att den 
samhällsviktiga verksamheten* ska kunna upprätthållas. 

Vår kontinuitetsförmåga innebär att klara allvarliga störningar i våra prioriterade 
åtaganden, utifrån liv och hälsa, under en viss tidsperiod och att vi centraliserar 
prioriterad samhällsviktig verksamhet till förutbestämda platser. 

Vår lägsta acceptabla nivå innebär att bedriva de samhällsviktiga verksamheterna 
med ett personalbortfall på 40-50 procent där medelhög servicenivå ska kunna 
bibehållas.  

*En samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur
som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga
för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.
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Organisation 

Hur arbetar vi 
Vi utgår från den risk- och sårbarhetsanalys som kommunen genomför vart fjärde 
år och de åtgärder som därefter beslutas utifrån valda riskscenarion.  

För att kunna skapa alternativa lösningar är det mycket viktigt att förstå att ingen 
slutleverans kan brytas ut enskilt - kommunen måste ses som en helhet.  
För att vara realistiska måste kontinuitetsplaner därför byggas utifrån ett 
helhetsperspektiv med en tydlig nivåindelning och organisationstillhörighet. 

Kontinuitetsplaneringen ska ske i enlighet med metodiken som beskrivs i 
SS-EN ISO 22301 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet / 
SS 22304:2014 Vägledning för kontinuitetshantering 

Ansvar 
Kommunens ansvar för samhällsviktiga verksamheter under normala förhållanden 
gäller också under samhällsstörningar. Om läget kräver det, åligger det kommunen 
att prioritera driften av vissa verksamheter framför andra. 

Vi utgår ifrån ledningsprinciper1 och det svenska krishanteringssystemet bygger på 
tre grundprinciper. Innebörden av de tre principerna är att krishanteringen i så stor 
utsträckning som möjligt ska ske med den ordinarie verksamhetens kunskaper, 
resurser, rutiner och metoder. 

Ansvarsprincipen 
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under 
en krissituation.  

Likhetsprincipen 
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt och på samma plats som vid 
normala förhållanden – så långt det är möjligt.  

Närhetsprincipen 
En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 
Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga 
insatser.  

1 Handlingsprogram för krisberedskap 2019-2022 
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Vem gör vad 
Förvaltningschefer/VD ansvarar för att 

• kommunens kontinuitetsplanering bedrivs systematiskt för att få bort
oönskade svagheter i våra samhällsviktiga verksamheter.

• ta fram underlag till kostnadseffektiva åtgärder för att säkerställa kommunens
prioriterade åtaganden oavsett störning.

Varje förvaltning/verksamhet ansvarar för att ta fram sina kontinuitetsplaner 
och/eller rutiner.  

Övergripande kontinuitetsplaner 
Den förvaltning som ansvarar för grunduppdraget i leverans av produkt och/eller 
tjänst till samhällsviktig verksamhet tar också ansvaret för att ta fram övergripande 
kontinuitetsplaner. Planen ligger till grund för de rutiner som alla samhällsviktiga 
verksamheter ska upprätta för att klara sina prioriterade åtaganden under tiden 
som en allvarlig störning/avbrott pågår under en viss tidperiod. 

Kontinuitetsplanerna ska finnas tillgängliga för kommunens krisledning. 

De kontinuitetsplaner som är klara biläggs detta dokument och skrivs ut och 
förvaras i krisledningsskåp i kommunens krisledningsrum. 
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