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Syftet med förfarandet är att säkerställa att krav från kunder uppfylls och kontinuiteten i
leveranser till kunder upprätthålls i händelse av oförutsedda eller plötsliga händelser på
amokabel AB. Planen är tillämplig på alla processer på amokabel AB. Dokumentet innehåller
beskrivningen av alla ledningsposter och områden som de ansvarar för vid nödsituationer
eller kriser.
P. Risker

Åtgärdsplan

Ansvarig

1

1. Långtidsavbrott

1. Långtidsavbrott

Oplanerade avbrott
-

Elförsörjning
Vatten

-

Dotterbolag som kan hjälpa till
med produktion

Krisgrupp

2. Kortvariga avbrott

2

Brand på anläggningen

-

Ändring i produktionsplan
Övertid i produktion
Kontakt med kund

-

Alla anställda följer rutiner som Krisgrupp
finns i samband med brandlarm
Produktion flyttas inom bolaget
eller till dotterbolag
Snabbt kunna skapa ett
alternativt ledningskontor

-

3

Sabotage
- Dataintrång
- Företags
sekretess
- Stöld
- Inbrott
- Skadegörelse
- Produktionsverktyg
- Försäljningsstopp
- Ekonomisk
påverkan

-

Övervakningskameror
Anläggningen är låst och larmat
kopplat till larmcentral

2. Kortvariga avbrott
VD / Produktionschef

VD / Krisgrupp

2

4

Smittspridning
- Stor sjukfrånvaro

-

Samarbete med vårdcentralen
i Alstermo
Företaget har rutiner för
hygien
Erbjuda utbildningar och
kompetenshöjande kurser
Förbereda ersättningspersonal
Att anställda kan utföra flera
uppgifter på arbetsplatsen

VD

-

Ett bra och nära samarbete
mellan ledning och personal

VD / Koncern

-

Avtal med serviceföretag
Förebyggande underhåll
Återkommande kontroller
Flytta produktion
Kontakter med flera externa
verkstäder
Lista över företag som
tillhandahåller teknisk
utrustning
amokabel lagrar och tar flera
olika typer av säkerhetskopior
Större kompletta kopior
skickas till datacenter på
annan ort
Serverlokal är låst med kod
Alternativa leverantörer
materiallager

VD

5

6

7

8

9

Brist på arbetskraft med
rätt kompentens
- Svårt att anställa
personal med rätt
kompetens
- Frånvaro
- Uppsägningar
- Anställda som inte
uppfyller kraven
Strejk
- Påverkan på
produktionen
- Ekonomiska
effekter
Fel på utrustningen

När det är omöjligt att
reparera den egna
utrustningen och verktyg
inom bolaget
Datahaveri
- Virus
- Server

10 Inkommande leveranser
- Brist på material
- Stopp i produktion
- Leveransförseningar
- Ekonomisk
påverkan

-

-

VD / Koncern

VD / Teknisk Chef

IT

Logistik
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11 Förseningar i produktion
som medför att det ej går
att skicka i utsatt tid

-

12 Ej kunna leverera
godkända produkter och
med rätt kvalitet
Reklamation / Återkallelse
-

Ojämn produktion
Produktion som tar
längre tid
Förlora kunder
Sämre förtroende
mot kund
Ekonomisk påverkan

-

Ändra i produktionsplanen
Ändra färdigdatum eller
kvantitet efter
överenskommelse med kund
Övertid

Produktionschef

Materiallager
Samarbete med dotterbolag
Ändringar i produktionsplan
Övertid
Rutiner för
reklamationsärenden
Kvalitetskontroller
kvalitetsutbildning

Produktionschef

13 Haveri och underhåll av
maskiner

-

Förebyggande underhåll
baserat på riskbedömning

Underhållschef

14 Allvarlig olycka

-

5S
Anmäla händelser
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Utbildning
Skyddsronder

VD

-

Försäkring
Attestering

Ekonomichef
Koncern

-

Arbetsmiljö
Truck

15 Ekonomisk kriminalitet
-

Förskingring
Ekonomisk påverkan

