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Inledning  
Piteå kommuns Policy för säkerhetsarbetet uttrycker kommunens värderingar och ambitioner för 
säkerhetsarbetet och ger vägledning för riktlinjer inom de olika områden som säkerhetsarbetet 
omfattar. I policyn anges att riktlinjerna ska tillämpas i alla kommunens verksamheter inklusive 
kommunens helägda bolag och för att nå de uppsatta målen i säkerhetspolicyn är det av vikt att 
arbetet sker systematiskt och målmedvetet.  
 
Piteå kommun ska aktivt och systematiskt förebygga risker, undanröja hot och genom en god 
planering och ett väl avvägt försäkringsskydd minimera negativa konsekvenser för människor, 
verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. För att säkerhetsarbetet ska fungera väl måste det 
accepteras i hela organisationen, vara anpassat efter omständigheternas krav och kontinuerligt följas 
upp. Det är ingen skillnad mellan ansvaret för säkerhet och trygghet eller ansvaret för t ex personal 
och ekonomi. Alla funktioner ingår som en naturlig del i ansvaret för verksamheten. All personal 
har ett ansvar för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde.  
 
Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom följande områden:  

• Skydd mot olyckor  
• Krishantering  
• Internt skydd  
• Informations-och cybersäkerhet  
• Författnings- och säkerhetsskydd  

Ansvar  
Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer och säkerhetsarbetet 
ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret 
för säkerheten inom kommunen och respektive nämnd och styrelse har ansvaret för säkerheten 
inom det egna verksamhetsområdet. Förvaltningschef/VD är operativt ansvarig för säkerheten inom 
den egna organisationen. Denne ska verka för att säkerhetspolicyn och de underliggande 
riktlinjerna följs och att kunskap om dem och dess tillämpning sprids inom organisationen.  
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Organisation och uppdrag  
Det kommungemensamma säkerhetsarbetet samordnas av Kommunledningsförvaltningen.  

Säkerhetsgruppen  
Kommunledningsförvaltningens säkerhetsgrupp består av följande befattningar som utses av 
kommunchefen som tillika är säkerhetschef:   
 

• Säkerhetschef  
• Krisinformatör  
• Säkerhetsansvarig  
• Säkerhetssamordnare  
• Försäkringssamordnare  
• CISO  
• Säkerhetsskyddschef  
• Representant från fastighets- och serviceförvaltningen  
• Representant från socialtjänsten  
• Representant från utbildningsförvaltningen  
• Representant från samhällsbyggnad  
• Representant från PIKAB-bolagen  

 
Säkerhetsgruppen får därutöver till sig adjungera ytterligare personer som kan vara lämpliga som t 
ex sakkunnigstöd i specifika frågor eller verksamheter.  
 
Säkerhetsgruppens uppdrag är att:  

• Samordna det kommungemensamma säkerhetsarbetet  
• Tillse att underliggande riktlinjer och rutiner utarbetas  
• Ge råd och stöd till förvaltningarna och bolagen i säkerhetsarbetet genom att bland annat ta 

fram riskanalyser och handlingsplaner  
• Planera och erbjuda nödvändig utbildning och övning till förtroendevalda, tjänstemän och 

övriga anställda  
• Ge förslag till mål för säkerhetsarbetet  
• Följa upp mål för säkerhetsarbetet  
• Sammanställa och följa upp skadestatistik inom området internt skydd  
• Följa upp effekterna av åtgärder som vidtagits  
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Säkerhetsområden  

Skydd mot olyckor  
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och 
kommun ska vidta. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. 
Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i lagen medan övriga mål ska formuleras av 
kommunen utifrån den lokala riskbilden. Dessa mål ska anges i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och för räddningstjänstverksamhet. Dessutom ska det i 
handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten anges hur den är ordnad och planeras. I 
handlingsprogrammet för räddningstjänst anges kommunens förmåga och vilka resurser som finns.  
 
Handlingsprogram för kommunens förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska upprättas 
andra kvartalet, andra året efter ny mandatperiod och antas av kommunfullmäktige.  

Krishantering  
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommunen och 
landstingen ska vidta. Syftet med lagen är kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina 
verksamheter.  
 
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap framgår vad kommuner ska göra inför och 
under extraordinära händelser. Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till 
kommunerna. Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter: 

1. risk- och sårbarhetsanalys 
2. planering 
3. geografiskt områdesansvar 
4. utbildning och övning 
5. rapportering 

 
Då denna överenskommelse beslutas av och görs ny vart fjärde år hänvisas detta dokument till 
gällande överenskommelse.  

Höjd beredskap  
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommunen och 
landstingen ska vidta. Syftet med lagen är kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina 
verksamheter.  
 
I Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar framgår vad 
kommuner ska göra inför och under höjd beredskap. Här preciseras kommunernas uppgifter samt 
statens stöd till kommunerna. Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande 
verksamheter: 

1. risk- och sårbarhetsanalys 
2. planering 
3. geografiskt områdesansvar 
4. utbildning och övning 
5. rapportering 
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Då denna överenskommelse beslutas av och görs ny vart fjärde år hänvisas detta dokument till 
gällande överenskommelse.  

Alarmering  

Kommunen har ett samordnande informationsansvar enligt det geografiska områdesansvaret. För 
att nå ut med informationen har Piteå kommun en SMS-tjänst för viktig samhällsinformation. 
Tjänsten för viktig samhällsinformation via SMS kan användas till boende och besökare i 
kommunen som är 16 år eller äldre. Syftet med viktig samhällsinformation via SMS är att nå rätt 
personer och tjänsten får inte nyttjas till annan information. Viktig samhällsinformation är 
information som individen behöver för att fatta egna beslut. Det kan exempelvis vara information 
om otjänligt vatten, vattenavbrott, stor olycka, elavbrott, värmeavbrott eller It-avbrott.  

Internt skydd  
Grundläggande för en god säkerhet är att verksamheten präglas av ordning och reda. Tekniska 
säkerhetsanordningar kan inte ersätta frånvaro av fungerande rutiner.  
 
Skyddsarbetet syftar till att:  

• Identifiera de områden som är mer utsatta för risker än övriga  
• Ta fram metoder som syftar till att förebygga att risken utvecklas till en skada  
• Minimera konsekvenserna av inträffad skada  
• Upprätta planer och rutiner för förebyggande skydd och skadebegränsande åtgärder  

 
Mer detaljerade riktlinjer för det interna skyddet utformas i separat dokument samt Svenska 
Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) riktlinjer, krav och säkerhetsföreskrifter gällande säkerhet 
och skadeförebyggande arbete.  

Försäkringsskydd  

Kommunens försäkringsprogram omfattar skydd enligt följande:  
• Egendomsskador  
• Ansvarsskador  
• Olycksfallsskador  
• Trafik- och motorfordonsskador  
• Tjänstereseskador  
• Vissa övriga skador  

Skaderapportering  

En noggrann rapportering av inträffade skador och händelser ger det bästa underlaget för att följa 
upp och åtgärda risker i verksamheten. Alla sak- och egendomsskador samt alla ansvarsskador ska 
rapporteras. Vid rapporteringen ska skaderapporteringssystemet SIV användas. Uppsåtliga skador 
ska alltid polisanmälas och dokumenteras. Riktlinjer för skaderapportering och uppföljning 
utformas i separat dokument.  
 
För nedanstående skadetyper gäller särskilda rapporteringsrutiner: 

• För egendoms- och ansvarsskador som överstiger respektive självrisk ska anmälan göras till 
försäkringsgivaren enligt särskilda rutiner.  
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• Ansvarsskador som innefattar personskador ska alltid anmälas till försäkringsgivaren enligt 
särskilda rutiner.  

• Arbetsskador (personskador) rapporteras direkt till Personalavdelningen.  
• Fordonsskador anmäls direkt till försäkringsgivaren.  
• Skador i samband med tjänsteresa anmäls direkt till försäkringsgivaren.  
• Skador som omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen anmäls direkt till 

försäkringsgivaren.  

Informations- och cybersäkerhet 
Arbetet med informations- och cybersäkerhet syftar till att skydda koncernens verksamhet mot 
avbrott i informationsflödet samt förebygga och begränsa skador till följd av oönskade händelser. 
Säkerhetsområdet omfattar all information i hela kommunkoncernen oavsett om behandlingen sker 
manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 
Informationen och de resurser som används för informationsbehandlingen utgör 
kommunkoncernens informationstillgångar. 
 
Detta innebär att kommunkoncernen ska ha en förmåga att kunna upprätthålla konfidentialitet, 
riktighet och tillgänglighet hos sina informationstillgångar.  
 
Förutom dessa grundegenskaper för information ska ytterligare krav på spårbarhet, oavvislighet, 
ansvarsskyldighet, autenticitet och auktorisation uppfyllas där sådana behov finns inom 
kommunkoncernens specifika verksamhetsgrenar. 
 
Arbetet med informations- och cybersäkerhet ska bedrivas systematiskt och riskbaserat med stöd av 
standarderna om ledningssystem för informationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN 
ISO/IEC 27002:2017 eller motsvarande. 
 
Arbetet regleras i huvudsak genom nedanstående lagar, förordning, förskrifter och princip:  

• Offentlighetsprincipen  
• Tryckfrihetsförordningen  
• Dataskyddsförordningen (GDPR) och lag (2018:218)  med kompletterande bestämmelser 

till EU:s dataskyddsförordning  
• Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) 
• Patientdatalagen genom Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-SF 2016:40) 
• Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 
• Säkerhetsskyddslagen (1996:627) 

 
I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunkoncernen ha förmågan att kunna förebygga, 
upptäcka, hantera och rapportera uppkomna incidenter som rör informations- och cybersäkerheten.  
Rapportering till berörd tillsynsmyndighet ska kunna ske inom av tillsynsmyndighet stipulerad tid. 
 
Kommunkoncernen ska också i enlighet med ovanstående lagkrav kunna upprätthålla en 
motståndskraft och kontinuitet hos sina informationstillgångar.  
 
Skyddsåtgärder för informations- och cybersäkerhet ska omfatta åtgärder för den tekniska miljön 
och dess användning (teknisk säkerhet) samt åtgärder som anknyter till olika bestämmelser 
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exempelvis lagstiftning för hantering av personuppgifter, tryckfrihetsförordningen, offentlighet- 
och sekretesslagen och arkivlagen (administrativ säkerhet).  
 
Riktlinjer och anvisningar för informations- och cybersäkerhet utformas i separata dokument. 
 

Författnings- och säkerhetsskydd 
Författningsskydd 
Handlar om hur Piteå kommun på lokal nivå ska motverka de krafter som med otillåtna medel 
försöker påverka den fria debatten, det politiska beslutsfattandet och verkställandet av 
politiska beslut.  
  
För att hjälpa och skydda drabbade skall adekvata styrdokument finnas tillgängliga. Dessa 
styrdokument skall ge stöd och råd till personer som utsätts för påverkan genom otillåtna 
medel. 
  
Säkerhetsskydd 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) talar om hur 
Piteå kommun ska behandla företeelser vad gäller skydd mot rikets säkerhet och hot mot 
terrorism. Lagstiftningen gäller också för bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har 
intresse som motsvarar 50 % av rösterna eller mer. 
 
Vilken nivå säkerhetsskyddet ska ha ska bestämmas med hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning och övriga omständigheter. Krav ställs på säkerhetsprövning av dem som kommer 
att hantera hemlig information eller delta i verksamheter som ger inblick i frågor som rör 
rikets säkerhet. Vissa av dessa personers befattningar kan dessutom behöva placeras i 
säkerhetsklass. Enligt 6 §, säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet, direkt underställd 
kommunchefen. Det ska också finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen.  
 
En befattningshavare i kommunen ska kunna teckna kommunstyrelsen som myndighet i 
säkerhetsskyddsfrågor. Vem denne är bör framgå av kommunens delegationsordning. 
 
Enligt 5 §, säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska myndigheter och andra som 
förordningen gäller för att undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som skall hållas 
hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd 
med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Resultatet av denna undersökning 
(säkerhetsanalys) skall dokumenteras i form av en säkerhetskyddsplan och 
säkerhetsbestämmelser. 
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Information och utbildning  
För att säkerhetsfrågorna ska få önskvärt genomslag krävs att all personal har kunskap om dess 
betydelse. Detta uppnås genom fortlöpande information om mål och metoder för säkerhetsarbetet 
samt utbildning. Genom säkerhetsgruppens försorg ska det genomföras en kontinuerlig 
informations- och utbildningsverksamhet om säkerhetsfrågorna.  
 
Vid särskilda behov ska berörd personal ges information genom säkerhetsgruppens försorg.  
 
Utbildning inom säkerhetsområdet krishantering, se punkt Utbildning och övning  

Årsplanering för säkerhetsarbetet  
En årsplanering för kommunens säkerhetsarbete upprättas varje år av säkerhetsgruppen och 
fastställs av kommunchefen.  
 
I årsplaneringen ska minst anges:  

• Vad som ska göras under året  
• Tidplan  
• Behov av personella och ekonomiska resurser  
• När och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske  

Uppföljning  
Uppföljning är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete för att kontrollera:  
 

• Att beslutade åtgärder är genomförda  
• Att årliga mål är uppfyllda  

 
Policy, riktlinjer, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser revideras vid behov.  
Uppföljning av kommunens säkerhetsarbete ska utföras av säkerhetsgruppen årligen och 
sammanställas i en rapport som redovisas för kommunchefen. Rapporten sammanställs senast under 
mars efterföljande år. 
 
 
Fastställd av KS 2008-03-03 § 58 
Reviderad av KS 2018-11-26 § 307 
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