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Krisberedskapsplan 2019
Sammanfattning
Varje förvaltning och bolag skall upprätta en egen
krisberedskapsplan för att kunna tillgodose effektiv krishantering.
En ny krisberedskapsplan ska upprättas i början av varje ny
mandatperiod och ska vara förenlig med den centrala
krisledningsplanen. Under de fyra åren mellan valen ansvarar
förvaltningar och bolag för att årligen göra en översyn av sin
krisberedskapsplan samt att vid behov göra revideringar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019
(denna skrivelse)
Krisberedskapsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2019,
upprättad den 26 mars 2019

Barnets bästa
Krisberedskapsplanen påverkar barn och unga, eftersom det kan
vara av betydelse för dem att kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhet upprätthålls och kan fortgå på normalt sätt. Det är
trygghetsskapande för barn och unga såväl som andra att
förvaltningens verksamheter fortgår även vid kris. Genom
krisberedskapsplanen så säkerställs att barns och ungas intressen
tillvaratas.

Ärendet
Varje förvaltning och bolag skall upprätta en egen
krisberedskapsplan för att kunna tillgodose effektiv krishantering.
En ny krisberedskapsplan ska upprättas i början av varje ny
mandatperiod och ska vara förenlig med den centrala
krisledningsplanen. Under de fyra åren mellan valen ansvarar varje
förvaltning/bolag för att årligen göra en översyn av sin
krisberedskapsplan samt att vid behov göra revideringar.
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Krisberedskapsplanerna ska beskriva hur förvaltningen/bolaget
organiseras och leds under en kris för att ha omedelbar förmåga att
utifrån rådande risker och hot kunna utöva ledning och samordning
samt planera för uthållighet över tid.
Krisledningsplanerna ska säkerställa att en organisation är
bemannad med på förhand utbildade nyckelpersoner och att det
finns nödvändiga rutiner för att en kris ska kunna hanteras på ett
tillfredsställande sätt.
Vid en kris ligger ansvaret i första hand hos de närmast berörda: hos
den förvaltning som drabbas samt hos den eller de verksamheter
som är inblandade. Den instans som innehar ett visst ansvar under
normala förhållanden har detta ansvar även vid en kris.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens krisberedskapsplan
samt översända denna till kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Michael Holmkvist
administrativ chef

