
 

Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

 

 

Motion om att säkra kommunens krisberedskap vid en 

katastrofsituation vad gäller vatten, mat, värme och 

kommunikation med mera vid våra äldreboenden, LSS-

boenden, förskolor, skolor med mera.  

 
Alla medborgare förväntas ha en krisberedskap, som innebär att de 

vid en katastrofsituation, till exempel ett längre elavbrott, ska kunna 

klara sig de första 72 timmarna vad gäller mat, vatten, värme, 

kommunikation med mera. 

 

Vi har ett antal funktioner i kommunen, som vi är ansvariga för. 

Det gäller olika former av särskilda boenden, till exempel 

äldreboenden och LSS-boenden. Där bor Danderydsbor som är 

direkt beroende av oss. Det gäller också Danderydsbor som har 

behov av, i vissa fall omfattande, hemtjänst och som inte själva kan 

ordna ett förråd. 

 

För att inte vid en kris behöva ställa in förskole- och 

skolverksamhet bör man också fundera på hur förskolor och skolor 

ska kunna klara vatten-, mat- och värmeförsörjning de första 

dygnen. Man måste räkna med att en del av barnens föräldrar vid en 

större kris kan bli engagerade i central krishantering inom olika 

verksamheter.  

 

Ansvariga för krisledningen i kommunen är krisledningsnämnden, 

som är samma personer som sitter i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Krisledningsnämnden bör få i uppdrag att snarast gå 

igenom alla enheter och kartlägga vilka som har den krisberedskap 

som krävs.  

 
Man behöver göra upp en plan för hur varje enhet ska kunna klara 

sig de 72 första timmarna vad gäller vatten, mat, värme och 

kommunikation. Det är också nödvändigt att se över om det finns 

förrådsmöjligheter på platsen, eller om man behöver förvaring på 

annan närliggande plats. 



 
Man bör också bestämma hur ofta det ska följas upp att reglerna 

följs. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt krisledningsnämnden  

 

att snarast gå igenom status för kommunens enheter vad gäller 

vatten, värme, mat och kommunikation för att klara en kris.  

 

att utfärda regler för vad som ska finnas på respektive enhet 

för att klara de första 72 timmarna. 

 

Att bestämma hur detta regelbundet skall följas upp. 

 

 

Danderyd den 19 maj 2017 

 

 

Siv Sahlström (C)                                     

 

 

 


