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1. Inledning

Säkerhet och trygghet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot
oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor,
verksamheter, egendom, miljö och samhällsfunktioner.
Kommunens arbete med säkerhet och trygghet baseras på visionen i Agenda 2030 om ett
samhälle för nuvarande och kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och
ansvarstagande arbetssätt med säkerhet och trygghetsfrågor får vi en attraktiv och trygg kommun.

2. Relation till andra styrdokument

Denna policy är en del av kommunens styrning av arbete med säkerhet och trygghet. Den har en
nära relation till Brandskyddspolicyn (KS2018/1687), Förtroendevaldas arbetsmiljö
(KS2019/1647), Program för Kungälvs kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar
(KS2019/1414), Lednings- och kommunikationsplan vid kris (KS2019/1884) samt Plan för att
motverka våldsbejakande extremism (KS2018/0476). Sedan denna policy antogs kan ytterligare
styrdokument antagits som fått en relation till detta dokument.

3. Syfte

Syftet med policyn är att ange vilka säkerhet och trygghetsfrågor som kommunen ska arbeta med
och ska fungera som ett stöd för detta arbete för förvaltningen, kommunens bolag, förbund och
stiftelser.

4. Mål och viljeinriktning

Målet med säkerhets och trygghetsarbetet är att invånare, medarbetare, näringsliv, föreningar,
organisationer och besökare ska känna sig trygga och säkra när de befinner sig i Kungälvs
kommun. Säkerhets och trygghetsarbete ska därför förebygga skador, störningar, förluster och
brott som kan drabba människor, verksamhet, egendom, miljö och viktiga samhällsfunktioner.
Arbetet ska bedrivas systematiskt, utgå från tillämpliga lagar och regelverk samt från kommunens
riskanalyser.

5. Ansvar

Policyn fastställs av Kommunfullmäktige som ansvarar för att den revideras vid behov eller minst
en gång per mandatperiod.
Kommunstyrelsen har det övergripande säkerhets och trygghetsansvaret i kommunen.
I kommunala bolag, förbund och stiftelser skall, i den utsträckning det behövs, också bedrivas ett
aktivt trygghets- och säkerhetsarbete grundat på principerna och riktlinjerna i denna policy.
Styrelser, förbundschefer och verkställande direktörer är ansvariga för sådant arbete i respektive
organisation.
Kommundirektören ansvarar för att förvaltningens arbete bedrivs systematiskt inom
förvaltningens ansvarsområden.
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Säkerhetsansvaret ska i övrigt följa det normala verksamhetsansvaret. Alla anställda ansvarar för
att arbeta aktivt för ökad trygghet och säkerhet och varje medarbetare är skyldig att påpeka brister
i säkerheten till överordnad.
Säkerhets och krisberedskapsarbetet ska bedrivas i överensstämmelse med lagar, föreskrifter,
regler och instruktioner som fastställts av myndigheter och verksamhetsledning. Arbetet skall
bedrivas i samverkan med myndigheter, företag och föreningar för att samhällets samlade
resurser skall nyttjas optimalt. Detta ska ske utan att kommunen ska överta ansvar från andra
aktörer.

6. Säkerhets och trygghetsarbetets omfattning

Kommunens säkerhet och trygghetsarbetet omfattar följande områden:
1. Krisberedskap
Det förebyggande krisberedskapsarbetet ska syfta till att öka verksamheternas robusthet vid kriser
och allvarliga samhällsstörningar. Risk- och sårbarhetsanalysen för krisberedskap ska vara inriktad
mot kontinuitetshantering för att skydda samhällsviktig verksamhet i kommunal regi. Samtliga
verksamheter ska ha en grundläggande förmåga att hantera såväl mindre kriser som extraordinära
händelser både i fredstid och vid höjd beredskap. Kommunen samhällsviktiga verksamheter ska
ha förmåga att bedriva sina uppdrag på en acceptabel nivå oavsett störning. Kommunen ska
verka för att samordna resurser, åtgärder och information med andra aktörer inom sitt
geografiska område.
2. Civilt försvar
Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till
att inför och under höjd beredskap och krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Vid
högsta beredskap ska kommunen övergå till krigsorganisation.
3. Skydd mot olyckor
Det systematiska brandskyddsarbetet syftar till att förebygga att brand uppkommer och att
minska konsekvenserna om brand ändå uppstår. Förutom brandskyddsarbete avser skydd mot
olyckor i Kungälvs kommun även trafiksäkerhet, vattensäkerhet och fallprevention. Arbetet med
trafiksäkerhet syftar till att utforma trafikmiljön så att den ger hög säkerhet framför allt för
oskyddade trafikanter. Vattensäkerhet syftar till att förebygga drunkningstillbud genom att
exempelvis invånare är simkunniga och att flytväst används vid aktiviteter på vatten. Kommunen
ska också arbeta med förebyggande insatser mot fall och fallskador särskilt med fokus på äldre.
4. Informationssäkerhet
Arbetet med informationssäkerhet syftar till att tillsammans med Soltak identifiera och skydda
kommunens samtliga informationstillgångar. Exempel på informationstillgångar är
verksamhetssystem, register och fysiska personakter. Informationssäkerhet innebär att vi ska
skydda vår information så att den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet), att vi kan lita på
att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet) och att endast behöriga personer
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får ta del av den (konfidentialitet). Allmänheten och medarbetare ska ha förtroende för att
kommunens hantering av information sker på ett säkert sätt.
5. Internt skydd
Det interna skyddet syftar till att förebygga skador på kommunens tillgångar, egendom,
utrustning, medarbetare och förtroendevalda. Internt skydd gäller även personer som får
kommunal service, till exempel inom skola och omsorg och i samband med allmänna val och val
till Europaparlamentet. Även brott som använder våld, hot eller tvång ska hanteras inom det
interna skyddet. Kommunen ska ha ett försäkringsskydd som står i proportion till kommunens
risker och försäkrade värden samt att självrisken optimeras mot bland annat skadehistorik.
6. Säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddet syftar till att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och
säkerhetskänslig verksamhet i kommunen som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Kommunens
säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan ska redovisa vilka verksamheter och vilken
information som ska skyddas utifrån Sveriges säkerhet i kommunen. De personer som ska arbeta
med dessa uppgifter eller inom dessa verksamheter ska genomgå säkerhetsprövning för att
klarlägga om personen kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig
ur säkerhetssynpunkt. De personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska ha tillräcklig
kunskap om säkerhetsskydd.
7. Brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande arbete syftar till att minska, begränsa eller eliminera brottslighet och dess
skadeverkningar. Det brottsförebyggande arbetet i kommunen delas in i två delar: social
respektive och situationell brottsprevention. Den första syftar till att på längre sikt påverka de
förhållanden som påverkar brottsbenägenhet medan den senare riktar in sig på att försvåra
tillfällena för kriminalitet i de situationer där brott kan uppstå.

7. Levandegöra

Respektive bolagsstyrelse och förbundsdirektion skall informeras om policyn.
Förvaltningen ska årligen upprätta en plan för kommunens övergripande säkerhet och
trygghetsarbete. Planen ska utgöra en del av förvaltningens verksamhetsplan och redovisas för
kommunstyrelsen. Varje sektor ska i sina sektorsplaner inkludera ett avsnitt om säkerhet och
trygghetsarbete.

8. Uppföljning

Uppföljning av säkerhetsarbetet ska genomföras varje år inom respektive sektor. Resultatet av
denna uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen.
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