Säkerhets- och trygghetspolicy
Motala kommun

Beslutsinstans:
Datum:

Kommunfullmäktige
2011-05-23

Diarienummer:
Paragraf:

11/KS 0042
91

Reviderande instans:
Datum:

Kommunstyrelsen
2017-10-24

Diarienummer:
Paragraf:

17/KS 0202
260

Gäller från:

2011-06-01

Säkerhets- och trygghetspolicy
Inledning
Säkerhets- och trygghetsfrågorna har fått alltmer ökad betydelse och kommunernas ansvar
och roll har förändrats bland annat genom en rad lagar, till exempel lag (2003:788) om
skydd mot olyckor och lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Det krävs att kommunen ständigt utvecklar sitt säkerhets- och trygghetsarbete. Sveriges
Kommuner och Landsting beskriver en trygg och säker kommun som en kommun där det
sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt och där medborgare
och politiker har ett säkerhetsmedvetande som grundar sig på faktiska förhållanden.
Genom att aktivt arbeta med trygghet och säkerhet ökar en kommuns attraktivitet, där vill
människor bo.
Visionen för Motalas utveckling - Motala – den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden
– uttrycks i den lokala utvecklingsplanen, LUP, som också innehåller tre politiskt
prioriterade områden för Motala under mandatperioden 2015-2018. Säkerhets- och
trygghetsarbetet har bäring på samtliga prioriterade områden, ett öppet och levande
Motala, ett stolt och attraktivt Motala, och ett nyskapande och hållbart Motala. Under den
politiska prioriteringen ett stolt och attraktivt Motala återfinns resultatmålet Trygga
invånare. Resultatmålet är direkt styrande för kommunens samlade säkerhets- och
trygghetsarbete som syftar till att säkerställa verksamhetens kontinuitet och kvalitet samt
skapa trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Tillsammans med
kommunens ledningssystem, LedMot, utgör det grunden för kommunens
skadeförebyggande arbete.

Nuläge
Den gällande säkerhetspolicyn är från 2011. Policyn syftar till ett systematiskt
säkerhetsarbete med tydligt ansvar och inkluderar kommunens hela säkerhetsarbete.
Trygghet och säkerhet är grundkomponenter i det goda samhället. Begreppen berör både
subjektiva upplevelser och faktiska förhållanden. Det finns behov av ett gemensamt
förhållningssätt till säkerhets- och trygghetsarbete, kunskap och medvetande om säkerhetsoch trygghetsfrågornas betydelse för medborgaren och kommunens utveckling hos både
förtroendevalda och personal, men även hos medborgarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 (KF § 121) att ta ett samlat grepp om
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete och styra det som ett politikområde.
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Säkerhets- och trygghetspolicy
Policyns syfte är att skapa ett gemensamt förhållningssätt till säkerhets- och trygghetsarbete
och vara grunden till ett samordnat och aktivt säkerhets- och trygghetsarbete med tydligt
ansvar.
•

Alla tjänster och produkter som tillhandahålls av Motala kommun omfattas av
säkerhets- och trygghetsarbetet. Medarbetare, förtroendevalda, brukare,
medborgare, samarbetspartners, entreprenörer, inhyrd personal, konsulter och
leverantörer är delaktiga i kommunens säkerhets- och trygghetsarbete.

•

Allt säkerhets- och trygghetsarbete ska ha en tydlig tyngdpunkt på förebyggande
åtgärder. Människor, egendom, verksamhet, ekonomi, information, miljö och
förtroende ska värnas. Ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete bidrar till bästa
möjliga ekonomi för kommunen.

•

Säkerhets- och trygghetsarbetet ska vara en integrerad del i ledning och samordning
av verksamheterna, ha en tydlig koppling till arbetsmiljö- och miljöarbetet och
genomsyra all planering som rör medborgare i kommunen.

•

Säkerhets- och trygghetsarbetet är grunden till kommunens förmåga att hantera
olyckor och extraordinära händelser.

•

Allt säkerhets- och trygghetsarbete ska bedrivas i överensstämmelse med gällande
lagar, föreskrifter, regler och instruktioner.

Principer för säkerhets- och trygghetsarbete
•

Arbetet ska vara systematiskt och utgå från relevanta riskanalyser. Lämpliga
åtgärder för att minska sannolikheten för och konsekvenserna av oönskade
händelser ska vidtas. Åtgärderna ska ingå i verksamhetsplaneringen.

•

Säkerhets- och trygghetsarbetet ska präglas av hög medvetenhet, delaktighet och
samverkan och samordnas på ledningsnivå.

•

Säkerhets- och trygghetsarbete ska ingå i kommunens chefs- och
ledarutvecklingsprogram samt i utbildningsplan för förtroendevalda.

•

Kontinuitetshantering ska genomföras i samhällsviktig verksamhet.

•

Ökad kunskap och regelbunden uppföljning av hur trygghet och säkerhet upplevs
och utvecklas ska resultera i ständiga förbättringar och bidra till en hållbar
utveckling i en attraktiv kommun.

Ansvar
Kommunfullmäktige fastställer säkerhetspolicyn.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommuninvånarnas säkerhet och
trygghet. Kommunstyrelsen ansvarar för politiska ledning, samverkan, samordning och
uppföljning av kommunens säkerhets- och trygghetsarbete.
Nämnderna ansvarar för att policyn tillämpas och följs upp i respektive verksamhet.
Kommundirektören ansvarar för att det finns en organisation med befogenheter och
resurser för arbetet med säkerhet och trygghet. Kommunledningsförvaltningen samordnar
och utvecklar processen för kommunens samlade säkerhets- och trygghetsarbete.
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Förvaltningscheferna och övriga chefer har ansvar för säkerheten i sin verksamhet liksom
att verksamheten kan fungera utan störningar.
Säkerhetschefen har kommunchefens mandat att driva alla definierade processer internt i
kommunen och vara kommunens representant när det gäller säkerhetsfrågor gentemot
andra myndigheter och intressenter.
Samtliga förtroendevalda och medarbetare i kommunen har ett personligt ansvar för att
uppmärksamma och rapportera risker och problem samt följa riktlinjer och övriga
bestämmelser.
Uppföljning och revidering
För att följa upp att säkerhetsnivån är god ska uppföljning av säkerhetsarbetet genomföras i
förvaltningar varje år och resultatet ska redovisas till ansvarig nämnd eller styrelse.
Uppföljningen ska omfatta händelse- och incidentstatistik samt en redovisning av vilka
åtgärder som vidtagits och effekterna av de samma.
Säkerhetschefen ska årligen redovisa en samlad bild av olycks-, skade-, brotts- och
incidentstatistik samt vilka åtgärder som sammantaget vidtagits under året i kommunens
verksamheter för att minska sårbarheten, öka säkerheten och tryggheten och vilka effekter
det har fått.
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