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§ 178 2019.549 KS

Riktlinjer och organisation för säkerhet och beredskap, samt
säkerhetspolicy
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en ny säkerhets- och beredskapsorganisation och förändringar har
gjorts i organisation och uppdrag. Alingsås kommun behöver besluta om en ny
säkerhetspolicy som ska antas av kommunfullmäktige för att ersätta tidigare policy antagen
av kommunfullmäktige den 31 maj 2006, § 77, samt att kommunstyrelsen ska besluta om
riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 september 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun anställde den 1 oktober 2018 en ny säkerhetschef. Det primära uppdraget
var att hålla samman och samordna säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen.
Till säkerhets- och beredskapsarbete kommer inom de närmaste åren en uppdatering av
tidigare uppgifter inom civil beredskap att innebära nya tillkommande arbetsuppgifter och
tillika nya arbetsområden. Vidare finns ett stort behov av både styrning och samordning i de
tidigare kända arbetsuppgifterna.
Kommunen har också valt att återta den beredskapssamordnartjänsten som tidigare
tillhandahölls av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Efter inventering av ansvarsfördelning, omfattning och nuläge föreslår
kommunledningskontoret att en ny tydlig organisering av frågorna ska beslutas av såväl
kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till en ny säkerhetspolicy som ska ersätta
tidigare policy som utgår ifrån nuvarande organisation och uppdrag.
Kommunledningskontoret har också sammanställt förslag till nya riktlinjer som ska kopplas till
säkerhetspolicyn.
Arbetsutskottet har den 2 oktober 2019, § 160 behandlat ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 1 av 2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-10-14

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 178, forts
Boris Jernskiegg (S) och Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att anta säkerhetspolicyn,
antas riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Säkerhetspolicy antas.
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