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1. Årlig rapportering
säkerhetsorganisationen
Alingsås kommun har en säkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober
2019. Till policyn har riktlinjer och organisation fastslagits av kommunstyrelsen den 14
oktober 2019.
Av riktlinjerna framgår att en översyn av policy och riktlinjer ska göras vid vart
rapporteringstillfälle. Revideringen handläggs i särskild ordning.
Här följer en rapport över 2021 års arbete i säkerhetsorganisationen.
Av riktlinjerna framgår att ansvarig person ska uppdras att driva arbetet framåt i enlighet
med de mål som är aktuella. Vidare ska förvaltningarna utse och avsätta personal och
resurser som krävs för arbetet. Personal och resurser har till största del avsatts under 2021
samt inför 2022, med undantag för Alingsåshem som i stora delar omorganiserat sig och
därmed haft svårigheter att bemanna arbetsgrupperna.
Det gångna året har präglats av arbetet och restriktionerna som pandemin fört med sig.
Trots detta har en hel del arbete utförts och sammantaget så har ändå beredskaps- och
säkerhetsläget förbättrats. Det kommunövergripande arbetssättet har uppskattats och
medfört ny energi till uppgifterna.

1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ansvarig för arbetet är HR-strateg KLK.
Under det senaste året har ett större arbete genomförts där Alingsås kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete (SAM) har reviderats. Arbetet har resulterat i en tydligare infrastruktur och
rutiner som syftar till att underlätta chefernas arbetsmiljöansvar. Det nya arbetssättet har
implementerats under hösten 2021. Alla chefer och skyddsombud i kommunen utbildas i de
nya rutinerna. Införandet sker etappvis och full effekt förväntas 2023.
Förändringar inom arbetsmiljöområdet i korthet:
•
•
•
•
•
•

Rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet har förtydligats – det ska vara
enkelt att göra rätt
Tydlighet i vad chef ska göra och när det genomförs
Ökat fokus på friskfrämjande arbete
Systemet Opus införs som innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet
digitaliseras.
Skyddsronderna genomförs fortsatt i Opus enligt tidsplanen i årshjulet och all
dokumentation samlas i systemet.
Temaområden utformas för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förenkla och
göra arbetsmiljöarbetet tydligare.

4

•
•
•

Stödmaterial framtaget för varje temaområde.
Pulsmätningar införs för att mäta engagemang och trivsel på arbetsplatsen.
Flera arbetsmiljöutbildningar omvandlas till e-Learning.

1. 2 Lokalsäkerhet
Ansvarig för lokalsäkerhetsfrågorna är Lokalcontroller, KLK.
Ingen särskild lokalsäkerhetsgrupp har bildats, då bedömning gjorts att ansvarig har med
sig frågan i sin vardagliga tjänsteutövning och att det finns olika mötesforum för dessa frågor.
Lokalstrategen blir dock en naturlig mottagare av de krav och önskemål som verksamheten
ställer och är också den som kan avgöra om krav eller frågor är förvaltningsövergripande
och då också ska behandlas som sådana.
I de lokalmöten som hålls deltar också alltid säkerhetshandläggaren.

1.3 Bevakning
Ansvarig för bevakningsfrågorna är Säkerhetshandläggare, KLK.
Under året har kommunkoncernens samtliga bevakningsavtal avslutats. Ett nytt
kommunövergripande fyra avtal har tecknats med tre leverantörer. Avtalen rör
•
•
•
•

Larmcentral
Områdes-/ronderande bevakning
Parkeringsövervakning
Teknisk utrustning (personlarm).

Den nya bevakningslösningen är effektivare, agilare samt billigare.

1.4 It-säkerhet och Informationssäkerhet
Ansvarig för IT-säkerhet är IT-chef KLK och ansvarig för informationssäkerhet är
informationssäkerhetsanvarig, KLK.
Information om arbetet har lämnats till kommunstyrelsen i särskild ordning men här följer
sammanfattning:
Under 2021 har merparten av de aktiviteter som ingått i Handlingsplan för informationssäkerhet i Alingsås kommun 2021 genomförts. För informationssäkerhetssamordnare och
IT-säkerhetssamordnare har arbetet inneburit både strategiska och operativa
arbetsinsatser. Bland annat har de två funktionerna besökt varje förvaltning, bolags och
räddningstjänstförbunds ledningsgrupp. Besöken har bestått av en timmes information,
utbildning och diskussion kring informationssäkerhet som område samt Alingsås kommuns
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hantering av frågan. Därutöver har en digital utbildning tagits fram och lanserats,
utbildningen riktar sig till kommunens samtliga medarbetare och chefer.
Vidare har ett informationssäkerhetsnätverk startats upp vilket syftar till att bringa ordning
och systematik för informationssäkerhetsarbetet på en kommunövergripande nivå,
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och verkställande av kommunstyrelsens handlingsplan. Nätverket befolkas av representanter från kommunens samtliga
förvaltningar, bolag och räddningstjänstförbund. Genom nätverket har verksamheterna
påbörjat sitt analysarbete och där har verksamhetens informationstillgångar förtecknats och
bedömts i en verksamhetsanalys.

1.5 Skydd mot grov organiserad brottslighet
samt arbete mot våldsbejakande extremism
Ansvarig för skyddet mot grov organiserad brottslighet är Kommunjurist, KLK. Ansvarig för
arbetet mot våldsbejakande extremism är Säkerhetshandläggare, KLK.
Arbetet består till sin mesta del av informationsinhämtning genom forum, nätverk och
seminarier. Det har också resulterat i ett påbörjande av en rutin mot otillbörlig påverkan.
Vidare har en dialog påbörjats med socialförvaltningens representant för frågorna. Detta för
en kartläggning av nuläget.
Revidering av riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism har påbörjats.

1.6 Signalskydd
Ansvarig för signalskydd är Signalskyddsansvarig, KLK. Kommunen har under 2021
tilldelats resterande delar av signalskyddsutrustningen och har nu en förmåga att skicka och
ta emot krypterad information.
Säkerhetschefen har under året genomgått signalskyddsutbildning.

1.7 Säkerhetsskydd
Ansvarig för säkerhetsskydd och tillika säkerhetsskyddschef är Säkerhetschef, KLK.
Fler personer är nu säkerhetsprövade, såväl tjänsteman som politiker.

1.8 Beredskap och krishantering
Ansvarig för arbetet är Beredskapssamordnare, KLK.
En stor del av årets beredskapsarbete har återigen ägnats åt covid-hantering. Lägesbilder
har löpande producerats utifrån rådande situation. Stabsmöten inom kommunlednings-
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kontoret samt med förvaltningarnas, bolagens och förbundets stabschefer har kontinuerligt
genomförts. Läget för kommunen har rapporterats regelbundet till Länsstyrelsen via det
webbaserade informationssystemet WIS. Där kan också nationella och regionala lägesbilder
hämtas och läsas. Där finns också tillgång till de protokoll som upprättats vid
samverkansmöten som anordnats av Länsstyrelsen för kommunens beredskapssamordnare, kommunikatörer, jurister samt tillsynspersonal från miljö. Upphandling har
också genomförts för utvärdering av hela covid-hanteringen. Utvärderingen genomförs av
en konsult.
Arbete har också bedrivits inom ramen för Översvämningsdirektivet. Detta sker i samverkan
med Länsstyrelsen. Detta arbete förväntas mynna ut ibland annat en riskhanteringsplan och
miljökonsekvensbeskrivning för översvämningar i Säveån.
Under vecka 39 genomfördes den nationella krisberedskapsveckan, som syftar till att öka
människors motståndskraft inför samhällskriser, vid veckan deltog Alingsås kommun med
ett antal aktiviteter i såväl digital som fysisk form. Bland annat genomfördes en föreläsning
för elever på Alströmergymnasiet.
Plan för trygghetspunkter samt plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära
händelser har också färdigställts och antagits under året.
Organisationen för kommunens tjänsteman i beredskap, TiB, fungerar fortsatt väl, med
regelbundna möten dedikerade för erfarenhetsåterföring, utbildning och utveckling, samt
fyra övningstillfällen per år med övning i samband med kvartalsprov av ”Viktigt Meddelande
till Allmänheten-systemet”, VMA, anordnade av Länsstyrelsen.
Händelser som har hanterats av TiB under året har bl.a. handlat om tekniska fel,
vädervarningar samt utsläpp av farliga ämnen.
Under året har kommunens arbete med krisberedskap granskats både genom en extern
revison beställd av kommunens revisorer och genom länsstyrelsens regelbundna
uppföljningsbesök som genomförs varje mandatperiod, båda med gott resultat.

1.9 Krisstöd, tidigare Posom
Ansvarig är Enhetschef för enheten boende, SoF.
Inom krisstödet har en ny handlingsplan antagits och ersatt den tidigare från 2015. Ansvarig
för Krisstödet har genomgått en tre-dagars utbildning i MBS:s regi.
Material för krisstödet har uppdaterats och ny samlingslokal har förberetts.
Krisstödet har inte aktiverats under 2021.
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1.10 Civilt försvar
Ansvarig för arbetet är Beredskapssamordnare, KLK.
Bland kommunens tre huvuduppgifter vad avser civilt försvar; krigsplanläggning,
säkerhetsskydd och kompetenshöjning inom ämnet totalförsvar, har fokus under 2021
främst legat på de två senare. Genom ett stärkt säkerhetsskydd, där även signalskydd ingår,
och en breddad kompetens och förståelse för omvärldsläget och kommunens uppgifter vid
höjd beredskap har grunden lagts för vidare planering för hur kommunens krigsorganisation
ska se ut.
Planeringen för civilt försvar ställer höga krav på samordning inom länet samtidigt som
sekretess och säkerhetsskydd inte får äventyras, vilket till viss del har bromsat arbetet.
Under slutet på året har kommunen tagit del av och svarat på Länsstyrelsens remiss ”Plan
för civilt försvar”, detta möjliggör nästa steg i den kommunala planeringen.

1.11 Säkerhet i fysisk planering
Ansvarig för arbetet är Översiktsplanerare, KLK.
Arbetet har ännu inte påbörjats.

1.12 Brottsförebyggande arbete
Ansvarig för arbetet är Säkerhetschef, KLK.
En styrgrupp för ett lokalt Brottsförebyggande Råd, BRÅ, har bildats bestående av
kommunalråden, kommundirektör, stabschef för KLK, kommunikationschef, säkerhetschef,
Polisområdeschef samt kommunpolis. Styrgruppen har haft ett möte under året.
Styrgruppen har beslutat om en inriktning för fortsatt arbete för Alingsås kommuns
Brottsförebyggande Råd, BRÅ.
Vårt lokala BRÅ har också samlats vid ett tillfälle och vid det mötet tagit beslut i enlighet med
styrgruppens arbete.
Ett arbete kring säkerhet vid stationsområdet har påbörjats och ett medborgarlöfte har
antagits. Arbetet görs i samverkan med Lerums, Vårgårda och Herrljunga kommun.
Ytterligare parter i arbetet är Trafikverket, Västtrafik och lokalpolisområde Alingsås.
Vidare har nya riktlinjer för kamerabevakning antagits.

1.13 Skolsäkerhet
Ansvarig för arbetet är Lokalcontroller, BoU.
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Tidigare besök av säkerhetsenheten med polis vid samtliga skolor och förskolor har
presenterats för rektorerna i grundskolan. Gemensamt beslut om fortsatta besök har tagits,
med start under 2022.

1.14 Evenemangssäkerhet
Ansvarig för arbetet är Projektledare evenemang, KoU.
Under året har en nätverksgrupp etablerats. Den ska vara referensgrupp för såväl
kommunens egna större evenemang som större evenemang med externa aktörer som
avsändare.
På kommunens hemsida finns nu information som riktar sig till alla som planerar.
Bilaga:
Förslag till reviderade riktlinjer för organisation av säkerhets- och beredskapsarbete i
Alingsås kommun
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