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Säkerhetspolicy
1. Bakgrund

Ragunda kommun har ansvar för att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för de
som vistas i kommunen. Oavsett om det handlar om en olycka som drabbar ett fåtal personer
eller en extraordinärhändelse som påverkar samhällets grundstenar, så har kommunen ansvar för
att planera och förbereda för att kunna hantera detta. I ansvaret ligger också att i största
möjligaste mån förebygga riskerna genom att åtgärda fel och brister.
Kommunen har valt att ta ett helhetsgrepp om arbetet med olyckor och kriser, och bedriver
därför ett aktivt säkerhetsarbete för att effektivt kunna samordna insatser och åtgärder mot hela
hotskalan.
Denna policy ligger till grund för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas inom Ragunda kommun för
att främja såväl kommuninnevånarnas, kommunanställdas som tillfälliga besökares säkerhet.
2. Vision

Inom kommunen har vi enats om följande vision:
• Ragunda kommun ska vara ett säkert och tryggt samhälle, där liv, hälsa, miljö och
egendom skyddas mot onödiga påfrestningar och där konsekvenserna av oförutsedda
händelser minimeras.
• Ragunda kommuns verksamheter ska genomgående arbeta med säkerhet, arbetet ska
engagera personalen och vi ska känna trygghet i att kommunicera risker internt och
externt.
• Säkerhetsarbetet i Ragunda kommun ska vara en levande process medåterkommande
inslag av analyser, åtgärder och samverkan med andra aktörer.
3. Ingående delar i säkerhetsarbetet

Säkerhetsarbetet mot såväl olyckor som extraordinära händelser/kriser styrs av ett antal
lagar t.ex.:
• Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
• Lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544)
• Säkerhetsskyddslagen (1996:627)
• Lagen om offentlighet och sekretess (2009:400)
3.1 Förebyggande och operativ räddningstjänst

För att effektivt kunna arbeta med att minska tillbud och olyckor ska handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) tas fram, dels för den förebyggande
verksamheten men också för den operativa räddningstjänsten. Handlingsprogrammen är
kommunens styrdokument för arbetet enligt LSO.
Målet:
• för det förebyggande arbetet är att minska antalet tillbud och olyckor,
• för den operativa räddningstjänsten är att kunna genomföra i första hand en insats för att
rädda liv och hälsa samt i andra hand en insats för att rädda miljö och egendom.
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3.2. Risk- och krishantering

För att kunna förebygga och hantera stora olyckor och extraordinära händelser ska
kommunen bedriva ett kontinuerligt arbete för att identifiera och åtgärda risker och
sårbarheter. I ”Plan för extraordinär händelse” ska det framgå hur kommunen arbetar
före, under och efter en händelse. Planen kompletteras med en Krisledningsplan samt en
Kriskommunikationsplan.
Målet är att:
• kommunen ska vara redo den dag När det händer en större händelse.
• organisationen ska vara förberedd, utbildad och övad,
• krishanteringsorganisationen ska vara känd samt
• var och en ska känna till sin roll och sitt ansvar vid krisen.
• risker inom kommunens område ska analyseras och samt åtgärdas i största
• möjliga utsträckning,
• kommunens kommunikation vid en kris ska vara tydlig och målgruppsanpassad.
3.3 Säkerhetsskyddsarbetet

För att minimera riskerna för att känslig information sprids på ett felaktigt ska
kommunen jobba aktivt med säkerhetsskyddet. Kommunen ska samtidigt verka för att
information som allmänheten behöver ska vara öppen och lättillgänglig.
Målet är att:
• minska riskerna i känsliga verksamheter,
• minimera felaktig spridning av känslig information,
• underlätta hantering av känslig information.
4. Organisation

Kommunens organisation för säkerhetsarbetet består av:
• Kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för säkerhetsarbetet.
• Risk- och krishanteringsgruppen som består av kommunens ledningsgrupp
• Säkerhetssamordnaren som ska vara pådrivande i säkerhetsarbetet och är ansvarig för
risk- och krishanteringsgruppen.
• Säkerhetsskyddschefen som ansvarar för skydd av känsliga uppgifter och verksamheter
inom kommunen.
• Räddningsledaren samt dess tjänstgörande personal som ansvarar för operativ
räddningstjänst.

