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Sammanfattning

Serviceförvaltningen har tagit fram en plan för hur styrningen vid en
kris ska hanteras samt hur riskerna för en kris ska förebyggas så att
skadorna vid en krissituation minimeras.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens krisberedskapsplan med tillhörande bilagor
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2018 (denna
skrivelse).

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet
men bör beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna.

Ärendet

Serviceförvaltningen ska upprätta en krisberedskapsplan som syftar
till en effektiv ledning i händelse av kris och att konsekvenserna av
krisen minimeras. Förvaltningens krisberedskapsplan ska vara
förenlig med Lunds kommuns centrala krisberedskapsplan och
revideras minst en gång per mandatperiod och beslutas av
servicenämnden.
Krisberedskapsplanen är en i förväg överenskommen plan för att
kunna hantera kriser – större som mindre. Planen ska säkerställa att
organisationen är bemannad med på förhand utbildade
nyckelpersoner och att det finns nödvändiga rutiner för att en kris
ska kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Krisberedskapsplanen ska säkerställa så att den verksamhet som
förvaltningen bedriver under normala förhållanden också ska kunna
bedrivas i ett krisläge. Med hjälp av denna plan ska krisledningens
arbete komma igång snabbt och på ett ordnat sätt. Den ska också
lägga grunden för uthållighet vid ett utdraget krisläge.
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Serviceförvaltningens krisberedskapsplan

Förvaltningens plan för krisberedskap beskriver hur ledningen ska
organisera arbetet när en kris uppstår. Planen beskriver även hur
riskerna för en kris ska förebyggas och att skador vid en kris ska
minimeras.
Till planen bifogas exempel på checklistor som förvaltningen kan
använda vid en kris för att underlätta arbetet och för att
dokumentera krisledningsarbetet.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna förslag på krisberedskapsplan i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-03.
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