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Inledning
Kommunens krishanteringssystem utgår från kraven i Lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH), som omfattar hela hotskalan, från vardagsolyckor till krig och
grundas på principen att olyckor och kriser ska hanteras så lika och nära den ordinarie
verksamhet som möjligt. Det ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser (krisledningsnämnd). I övrigt tillämpas kommunallagens
(1991:900) bestämmelser.
Hotbilden i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både i
Sverige och utomlands. Hoten har dessutom blivit mer avancerade, komplexa,
svårförutsägbara och globala.

Kommunerna har ett stort ansvar när det gäller att hantera extraordinära händelser
inom kommunens geografiska område samt inom den egna organisationen. Det ställs
stora krav på kommunen att det finns tillräcklig kompetens för att hantera plötsliga
händelser så som större olyckor, elavbrott, avbrott i IT system, samt hantera händelser
som kan uppstå med förvarning t.ex. snöstormar, värmeböljor och planerade avbrott i
känslig infrastruktur.
Grunden för säkerhetsarbetet är identifiering av risk, värdering av risk, bearbetning av
risk och minskning av konsekvenser vid inträffad skada.
Tyngdpunkten inom säkerhetsarbetet ska vara riktat mot de förebyggande åtgärderna,
d v s identifiering, värdering och bearbetning av risker.
Om skada ändå inträffar ska skade- och tillbudsrapportering ske.
Genom att vi på detta sätt når en högre kompetens inom säkerhetsområdet ökar vi
möjligheterna att undvika skador och olyckor samt säkerställer ett riktigt agerande om
något ändå inträffar.

Mål
Ett samlat säkerhetsarbete är en förutsättning för att förebygga och hantera skador,
störningar och förluster som kan drabba människor, verksamhet, IT-system, miljö,
egendom och ekonomi.
Policyn gäller alla verksamheter som Vingåkers kommun bedriver och där kommunen
har ett avgörande ägarinflytande om inte särskilda avtal/överenskommelser tecknats.
Policyn redovisar kommunfullmäktiges viljeinriktning och mål för trygghet- säkerhetoch krisberedskapsarbete.
I säkerhetsarbetet ingår de krav som är lagstadgade, så som kommunens planering för
större kriser, extraordinära händelser, höjd beredskap, säkerhetsskydd samt IT- och
informationssäkerhet, den digitala sårbarheten vad det gäller IT- angrepp, dataintrång,
våldsbejakande extremism och klimatpåverkan.
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Förvaltningar och bolag ska arbeta aktivt med riskhantering för ökad säkerhet vilket
bl. a inkluderar återkommande riskanalyser och riskinventeringar.
Utbildning och information inom säkerhetsområdet ska ske fortlöpande. Utbildning av
den verksamhetsrelaterade säkerheten utförs av respektive förvaltning/bolag och
utbildning i kommungemensam säkerhet genomförs av säkerhetsstrateg.
Arbetet omfattar brottsförebyggande och också försäkringar, internt skydd så som
brand, inbrott, skadegörelse, vattenskador och hot- och våld, samt våldsbejakande
extremism.
Vi ska stärka informationssäkerheten och skydda samhällsviktiga verksamheter mot itangrepp och dataintrång.
Säkerhetsanalys, riskanalys- och risk- och sårbarhetsanalys utgör ett viktigt underlag
för kommunens krisplaner, verksamhetsplaner, riktlinjer, checklistor och
handlingsprogram för skydd mot olyckor, samt riskhantering i samhällsutvecklingen.
Riskanalys, säkerhetsanalys samt Risk- och sårbarhetsanalysen ska fungera som måloch styrdokument för att öka riskmedvetenheten och ska ligga till grund för
samordning av säkerhetsarbetet inom kommunen, bolag och samverkande aktörer.
Syfte
Denna säkerhetspolicy har till syfte att verka för en i alla avseenden säker och trygg
kommun för alla som bor- vistas och verkar i kommunen.
Detta syfte ska uppnås genom att varje verksamhet skall utifrån denna policy definiera
säkerheten inom sitt ansvarområde och utforma den i balans med medborgarnas krav
på öppenhet och tillgång till kommunens verksamheter.
Denna policy reglerar hur kommunen och respektive bolagsstyrelse ska bedriva
säkerhets- och skadeförebyggande arbete inom sitt verksamhetsområde.
Policyn konkretiseras i särskilda riktlinjer som fastställs i kommunstyrelsen och
respektive bolagsstyrelsen.
Det är Vingåkers kommun policy att





Utbildning/övning och information om kommunens säkerhets- och
skadeförebyggande arbete ska ges till alla anställda för att minska
skadeutvecklingen.
Arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas ensat och systematiskt och omfatta
alla verksamheter och kommunägda bolag.
Lagar och externa krav på kommunens säkerhets och skadeförebyggande ska
följas.
Arbetet med planer och föreskrifter samt systematiskt brandskyddsarbete som
är lagstadgade eller har stor betydelse för den samlande verksamheten ska
vara prioriterande.
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Kommunens förebyggande arbete ska syfta till att öka robustheten och
redundansen i samhället vid kriser och andra allvarliga samhällsstörningar.
Säkerhets- och trygghetsfrågorna ska ingå som naturlig och integrerad del i
ledning och samordning av verksamheterna.
Arbetet med systematisk informationssäkerhet i enlighet med tillämplig av
informationssäkerhetsstandard (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002) på området,
den digitala sårbarheten ska beaktas och förbyggas.
Arbetet med klimatpåverkan på samhällsviktig verksamhet ska inkluderas i
risk- och sårbarhetsanalyser.
Skador och incidenter ska rapporteras i ett gemensamt skade- och
incidentrapporteringssystem.
Kommunen ska driva eller delta i arbete som kan påverka attityder och
beteende som bidrar till ökad säkerhet och trygghet bland kommunens
innevånare.
Bilda en säkerhetsledningsgrupp(SLG), gruppen träffas kontinuerlig och
arbetar systematisk med trygghets- säkerhets- och krisberedskapsfrågor.

Ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om säkerhetspolicyn och ägardirektiv.
Kommunstyrelsen, nämnder och respektive bolagsstyrelse ansvarar för
säkerhetsarbetets inriktning och faställande av särskilda riktlinjer för arbetets
bedrivande.
Kommunchefen och respektive VD ansvarar för att verksamheter och bolag följer
säkerhetspolicyn och tillhörande riktlinjer.
Säkerhetsledningsgrupp (SLG), gruppen träffas kontinuerligt och arbetar systematisk
med säkerhetsfrågor.
Kommunens Säkerhetsstrateg ansvarar för genomförande av säkerhetsarbetet samt
uppföljning och rådgivning inom säkerhetsområdet utövar även kontroll av
säkerhetsskyddet.
Verksamhets- och bolagsansvariga på alla nivåer är ansvariga för ledning och kontroll
av säkerheten inom sin verksamhet och ska själva avsätta de resurser som krävs för att
policy och riktlinjer följs.
Alla anställda ansvarar för att arbeta aktivt för ökad säkerhet och trygghet och varje
medarbetare är skyldig att påpeka brister i säkerheten till överordnad. För att få en hög
säkerhet är det nödvändigt att alla tar sitt ansvar.

4

