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Sammanfattning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner
för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser.
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Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade
arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och
brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion.
Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som
påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar
av samhället.
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och
säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och
grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.

Beskrivning av ärendet
En trygg och säker kommun är en viktig del av kommunens kvalitet. Tyresö
kommuns säkerhetsarbete har som syfte att skapa trygghet och säkerhet för
kommunens medborgare, för medarbetare och de som vistas i kommunen samt
för vår miljö och vår egendom. I trygghets- och säkerhetsarbetet ingår bland
annat internt skydd, personsäkerhet, säkerhetsskydd, brottsförebyggande arbete,
lagstadgade krav om planering för att förebygga brand och andra typer av
olyckor samt extraordinära händelser och civilt försvar.
Olyckor och skador innebär kostnader för kommunen både direkt i form av
åtgärder för att hantera händelsen och indirekt i form av stillestånd i
verksamheten. Förutom ekonomisk skada kan förtroendekapital gå förlorat om
kommunen inte tagit sitt säkerhetsansvar.
Enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH (SFS 2006:544) ska kommunen,
med beaktande av risk- och sårbarhetsanalys, för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och
säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, gjordes en gemensam
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2015-2018 som visade på det samlade arbetet
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mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar
människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet sträckte sig längs
hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till
ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.
En översyn av nuvarande handlingsplan har gjorts i och med att ny
handlingsplan ska fastställas för varje ny mandatperiod.
Det som beskrivs mer i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 är det
brottsförebyggande arbetet och samarbetet med polisen och civilsamhället.
Även samarbetet med Södertörns brandförsvarsförbund har förtydligats inom
området trygghet och säkerhet.
Att informationssäkerhet är än viktigare belyser omvärldsbevakningen och här
beskrivs nu de övergripande arbeten som krävs för kommunen samt behov av
en funktion för informationssäkerhetsarbetet.
Det finns en Plan för kollektivt omhändertagande som kan aktualiseras vid en
extraordinär händelse men i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022
beskrivs även behovet av att kunna öppna upp så kallade trygghetspunkter även
vid mindre omfattande elavbrott där kommuninvånarna ska kunna få
information, ladda telefoner och få värme i utvalda lokaler.
Kommunens arbete med uppbyggnad av civilt försvar har påbörjats och här
ingår även arbetet med säkerhetsskyddet. Även detta arbete beskrivs
övergripande tillsammans med uppdraget som kommunstyrelsen har vid höjd
beredskap.
För samverkan inom kommunens geografiska område har det tidigare funnits
ett så kallat krishanteringsråd. Då det sen flera år finns en grupp för arbete med
RSA- risk och sårbarhetsanalyser- och en annan grupp som träffas varje vecka
där, förutom säkerhetsenheten och säkerhetssamordnare, representanter från
olika myndigheter och verksamheter inom kommunen deltar så finns det inte
ett behov av krishanteringsråd. Denna funktion med beskrivning har i och med
det tagits bort.
Utifrån de risk- och sårbarhetsanalyser som görs löpande i kommunen har de
prioriterade uppgifterna listats i handlingsplanen som löper under
mandatperioden.
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Då arbetet med trygghet och säkerhet är ett ständigt pågående arbete kvarstår
de prioriterade uppgifterna från Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2015-2018 i
nya handlingsplanen med följande tillägg:
Kommunen förbättrar sin organisation främst genom
säkerställa en funktion för arbetet med informationssäkerhet
säkerställa förskoleverksamhet för barn vars föräldrar arbetar med
kritiska och strategiska verksamheter.
bygga upp ett visst livsmedelsförråd för att klara försörjningen av
samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar.
samverka med privata aktörer och planera för hur företag ska kunna
bidra och leverera varor och tjänster vid allvarliga störningar.
Kommunen förbättrar det tekniska skyddet främst genom
att redan i detaljplaneprocessen se över det som ska beaktas för att
minimera riskerna för t.ex. en skogsbrand.
Denna handlingsplan, som är ett övergripande styrdokument, konkretiseras
genom riktlinjer och/eller rutiner som anger vad som gäller för Tyresö kommun
inom olika områden som beskrivs i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 20192022.
Riktlinjer och rutiner ska ses över varje år och vid behov revideras.
Enhetsrelaterade behov av kompletteringar av riktlinjerna utarbetas av
respektive enhet och fastställs av förvaltningschef eller enhetschef.

