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§ 44 Dnr 2019/00118  

Svar på medborgarförslag: Krisberedskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 

för ökad kommunal krisberedskap. Förslagsställaren har följande förslag: 

Upplys alla genom specialinformation. 

Sambandsgrupp som undersöker hur många som inte står under kommunens 

vingar. 

Annonser minst 1 gång i månaden. Vart vänder man sig och skriv då: Viktig 

information. Spara meddelandet. 

Förvaltningens bedömning 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på att alla tar ett gemensamt an-

svar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att man 

som medborgare ska ha en egen förberedelse för att kunna hantera en svår 

situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Då kan kommu-

nen fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver hjälp. 

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens verk-

samheter har en förmåga att hantera samhällsstörningar inom det geogra-

fiska området Håbo. Bland annat håller kommunen på att ta fram en nödvat-

tenplan som syftar till att öka förmågan att hantera en störning i dricksvat-

tenförsörjningen. Information kommer att publiceras för att abonnenterna 

ska veta hur de ska hantera en situation där man måste hämta vatten vid 

tankställen. 

Att informera invånare och medborgare ingår i kommunens uppdrag och det 

görs på olika sätt och i olika medier. Bland annat deltar kommunen vid den 

årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan som MSB (Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap) står bakom. Vid förra årets Krisbe-

redskapsvecka genomfördes till exempel en utbildning i hemberedskap och 

biblioteket deltog med förslag på krislådor och lyfte fram litteratur inom 

området. 

Kommunen har infört Tjänsteperson i beredskap (TiB) för att kunna ta emot 

larm och initiera krishantering vid behov. Det är ett sätt att öka kommunens 

förmåga att hantera en samhällsstörning och kunna informera/kommunicera 

till medborgarna vid behov. 
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Om det skulle ske en större samhällsstörning så har kommunen en central 

krishanteringsorganisation som kan inrikta och samordna kommunens insat-

ser för att minska och begränsa konsekvenserna av störningen för kommu-

nens verksamheter och för medborgarna. Kommunen har även en krisled-

ningsnämnd som har till uppgift att ta beslut som går utanför ordinarie 

nämnds uppdrag och mandat. 

Under 2020 utökas resurserna inom området säkerhet och krisberedskap 

med en heltidstjänst för det fortsatta arbetet med att öka kommunens för-

måga att hantera en samhällsstörning eller extraordinär händelse. 

Följande svar lämnas på förslagen i medborgarförslaget: 

Kommunen informerar redan idag om krisberedskap på hemsidan och 

kommer under året att fortsätta med det och även se över möjligheten att 

göra det i andra medier under 2020. 

Kommunen har i uppdrag att informera om vilken hjälp som finns att få men 

det är upp till var och en att ha en egen förmåga att kunna hantera samhälls-

störningar, i enlighet med information på bland annat krisinformation.se. 

Kommunen behöver fokusera på att stödja dem som har störst behov av 

hjälp. Kommunen har inte möjlighet att inventera hur många eller vilka per-

soner som inte innefattas av kommens olika verksamheter. 

Kommunen kommer under 2020 att se över möjligheten att börja publicera 

information om krisberedskap och vilket stöd kommunen kan erbjuda vid 

samhällsstörningar.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-03-16 § 68 

KSAU 2020-03-02 § 51 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag, daterat 2019-01-15 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Säkerhetssamordnare  

Hemsida   


