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Trygghets- och säkerhetspolicy för Lidingö stad
1. Inledning
Lidingö ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Genom att
arbeta samordnat och ha ett helhetsperspektiv främjas känslan av trygghet, ökas den
faktiska säkerheten och förmågan att hantera oönskade händelser stärks.

2. Syfte
Policyn beskriver hur arbetet styrs, vilka mål som gäller för stadens samtliga nämnder,
bolag och verksamheter samt ger en strategisk inriktning för stadens samlade
trygghets- och säkerhetsarbete. I policyn uttrycks stadens skyddsvärden och
förhållningssätt.
Policyn omfattar stadens samlade trygghets- och säkerhetsarbete inom områdena
trygghet och brottsförebyggande, brandskydd, internt skydd och säkerhet,
samhällsskydd och krisberedskap, informationssäkerhet och dataskydd samt civilt
försvar och säkerhetsskydd.

3. Mål för trygghets- och säkerhetsarbetet
Staden ska arbeta trygghetsskapande, förebygga risker och minimera sannolikheten
för och konsekvenserna av oönskade händelser. Kommunens verksamhetsfunktioner
ska fortgå även under kris.
Följande mål gäller för trygghets- och säkerhetsarbetet i Lidingö stad:
•

•

•
•

Alla nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter ska arbeta systematiskt och
koordinerat med trygghetsfrämjande och säkerhetshöjande insatser i sin
verksamhetsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser samt i enlighet med övriga
styrdokument.
Alla nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter ska genomföra planering för
att hindra och lindra konsekvenser av oönskade händelser för de som bor,
verkar och vistas på Lidingö.
Alla nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter ska stärka sin förmåga att
upprätthålla stadens åtaganden även under kris och incidenter.
Alla nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter ska säkerställa att
informationssäkerhet genomsyrar all verksamhet oavsett om det gäller skydd
av personuppgifter, informationssäkerhet i samhällsviktiga verksamheter och
tjänster, eller utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv.
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4. Styrning av trygghets- och säkerhetsarbetet
I Lidingö stads budget återkommer det både i visionen, i inriktningsmålen och
verksamhetsmålen att Lidingö är en trygg stad.
De inriktnings- och verksamhetsområdesmål som är beskrivna i budgeten omfattar
samtliga nämnder.
I budget återkommer vikten av trygghetsarbetet även i direktiven till nämnderna, vilket
understryker att frågan är stadsövergripande.
Staden tillämpar målstyrning. Detta innebär att stadens nämnder förväntas bryta ned
övergripande inriktningsmål, men även mer precisa verksamhetsområdesmål till egna
nämndmål. Nämndmålen ska vara relevanta ur nämndens verksamhetsperspektiv samt
dess uppdrag. Nämndmålen kan förses med aktiviteter som stödjer målens
genomförande. Även nämndmålsspecifika indikatorer med formulerade årsmål stödjer
genomförande samt säkerställer uppföljning i enlighet med stadens budgetprocess.
I förekommande fall kan kommunfullmäktige besluta om program eller riktlinjer som
bryter ned övergripande mål på nämndnivå. En god princip för nämnden är att arbeta
med dessa i sin verksamhetsplanering.
Budget är stadens viktigaste styrdokument. Stadens målstyrning utgår från budget och
gestaltas i nämndernas verksamhetsplaner. Budgeten tydliggör att nämnderna ska
ange mål för trygghets- och säkerhetsarbetet samt beskriva uppföljningen genom
indikatorer eller aktiviteter. Nämndens primära verktyg för genomförande är dess
verksamhetsplan.
Stadens trygg- och säkerhetsarbete omfattar stadens samtliga verksamheter som ska
planera, genomföra, dokumentera och rapportera måluppfyllelse.
Utöver stadens målstyrning styr aktuell lagstiftning och överenskommelser stadens
trygghets- och säkerhetsarbete. Däribland:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunallagen (2017:725)
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
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•
•
•
•
•

•
•

Socialtjänstlagen (2001:453)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 2018 2020 mellan MSB och SKL.
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, 2019 - 2022
mellan MSB och SKL.

5. Ansvarsfördelning
Stadens trygghets- och säkerhetsarbete utförs både på central och lokal nivå. Den
centrala nivån utgörs av kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.
På lokal nivå har respektive nämnd ansvaret för sin verksamhets trygghets- och
säkerhetsarbete. Nämnderna ska i detta arbete utgå från mål och anvisningar i stadens
budget samt stöddokument som exempelvis riktlinje för trygghets- och
säkerhetsarbetet samt risk- och sårbarhetsanalysen.

6. Skyddsvärden
Lidingö stads trygghets- och säkerhetsarbete värnar fyra skyddsvärden:
Individens trygghet och säkerhet
Stadens säkerhetsarbete syftar till att minska den faktiska risken att utsättas för
olyckor, brott och ordningsstörningar. Det trygghetsfrämjande arbetet syftar till att öka
känslan av kontroll, tillit till samhället och till andra människor. Det syftar även till en
tro på sin egen förmåga att förhindra brott och andra oönskade händelser.
Kommunens funktionalitet
Lidingö stad värnar att kommunens funktionalitet och samhällsviktiga verksamheter
fungerar och kan fortgå även vid oönskade händelser och oavsett vilken aktör som
bedriver den. Stadens ska även identifiera och förebygga risker och minimera
sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. Om så ändå sker ska staden ha
förmåga att hantera konsekvenserna och därmed minimera skadliga effekter på
människa, miljö och egendom.
Miljö och egendom
Staden förebygger och begränsar skador på kommunens egendom, värdefulla kulturoch naturmiljöer, byggnader och infrastruktur.
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Grundläggande värden
Staden ansvarar för att värna de grundläggande värdena som kommunen och
samhället vilar på; demokrati, rättssäkerhet, personlig integritet samt mänskliga frioch rättigheter. Staden bidrar till att upprätthålla det öppna samhället.

7. Risker och utvecklande av förmågor
Stadens centrala risk- och sårbarhetsanalys ska uppdateras varje mandatperiod jämte
de enskilda nämndernas risk- och sårbarhetsanalyser. Staden ska även, med beaktande
av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras.
Kommunstyrelsen är processägare för stadens risk- och sårbarhetsarbete.
Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt skyldighet att bevaka att nämnderna
följer åtagandet. Processen beskrivs i riktlinjer för trygghets- och säkerhetsarbetet.
Identifierade åtgärder ska enligt kommunstyrelsens beslut budgeteras och tidsättas i
nämndernas verksamhetsplaner. Säkerhetsarbetet blir på så sätt integrerat i budget
och verksamhetsplanering. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska vara
strategiskt, förankrat och bidra till långsiktig utveckling, kontinuitetsplanering och
direkta åtgärder i verksamheten.
Stadens centrala risk- och sårbarhetsanalys är i allt väsentligt en övergripande
sammanställning av stadens säkerhetsarbete baserad på aktuella riskbedömningar. De
detaljerade åtgärdsbeskrivningarna återkommer i nämndernas kontinuitetsplanering
samt i de åtgärdsplaner som nämnderna tar fram i samband med att risk- och
sårbarhetsanalyserna rapporteras.
Förvaltningarna ska årligen analysera sina verksamheters förmåga att upprätthålla sina
prioriterade åtaganden och identifierar förslag för att stärka denna förmåga. Utifrån
identifierade risker och sårbarheter, vidtas åtgärder för att bemöta dessa inom
verksamhetens rådighet och ansvar.
I stadens övergripande risk- och säkerhetsanalys identifieras vissa områden där
stadens förmåga kan stärkas på ett övergripande plan. Ansvaret för åtgärder och
planer gällande de centralt identifierade riskerna ligger på respektive nämnd att
besluta om, tidsätta och budgetera för. Säkerhetsarbetet blir på så sätt integrerat i
budget och verksamhetsplaneringen. I den senaste framtagna risk- och
sårbarhetsanalysen pekas det särskilt ut behov av att öka förmågan att hantera vissa
väderstörningar.
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8. Geografiskt områdesansvar
Lidingö stad har ett ansvar för alla som befinner sig inom stadens geografiska område
vid en kris. Staden ska exempelvis kunna utgöra samordningsfunktion för samverkan
och ledning på lokal nivå. Att Lidingö är en del av Storstockholmsregionen ställer höga
krav på samordning och samverkan vid kriser, både inom staden och med andra
berörda aktörer. Stadens delaktighet i aktörsnätverket Samverkan Stockholmsregionen
är därav betydelsefull. En viktig del av det geografiska områdesansvaret är att se till att
samhällsviktiga verksamheter fungerar även vid en kris. Det gäller till exempel
äldreomsorg, skola, vattenförsörjning och fjärrvärme.

9. Uppföljning
Uppföljning av stadens trygghets- och säkerhetsarbete sker genom stadens
målstyrningsmodell och genom årlig uppföljning av de nämndspecifika risk- och
sårbarhetsanalyserna samt genom uppföljning av mål och aktiviteter i nämndernas
verksamhetsplaner.

