Bilaga 2.
5. Säkerhetsmål och prestationer
Säkerhetsmål beskriver tillståndet hos den enskilde, såväl juridiskt som enskild person,
när det gäller nivån på skyddet och säkerheten.
Prestationer beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunen eller någon
annan aktör tänker använda för att uppnå säkerhetsmålen.
Ansvariga för att prestationerna blir verkställda är de som omnämns i kolumn två.
Endast kommunens förvaltningar har pekats ut som huvudansvariga, men för att nå upp
till målet finns ett behov av samverkan.
Uppföljning av säkerhetsmålen görs enligt nedan. Detta sker för att säkerställa att
prestationerna utförs.

5.1 Fallolycka på särskilt boende i åldersgruppen 65+ som
föranleder slutenvård
Säkerhetsmål: Antal fallolyckor som innebär att slutenvård krävs ska minska.
Uppföljning: Sker i socialförvaltningen
Prestationer

Ansvar

Erbjuda och genomföra riskanalys i
åldersgruppen. Vid förhöjd fallrisk
göra fallriskutredning. Riskanalys,
utredning och uppföljning görs i
kvalitetsregistret Senior Alert.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska,
socialförvaltningen.

I Erbjuda fall- och skadeprevention
som, miljöåtgärder,
läkemedelsgenomgång och
hjälpmedel tex: höftskyddsbyxa.
Utvärdera åtgärderna och revidera
vid behov.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska,
socialförvaltningen.

Genom avvikelsehantering med riskoch händelseanalys följa fall för att få
kunskap om hur vi bättre förebygger
fallolyckor.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska,
socialförvaltningen.

Samverkan

1

5.2 Fallolycka i hemmet i åldersgruppen 65+ som föranleder
slutenvård
Säkerhetsmål: Antal fallolyckor som innebär att slutenvård krävs ska minska.
Uppföljning: Sker årligen i socialförvaltningen.
Prestationer

Ansvar

Genom s k ”fixartjänster”, minska risken
för fallskador i hemmet

Arbetsmarknadsenhet
Jobbhuset.
Socialförvaltningen har
ansvaret för uppföljnigen.

Hemtjänstpersonalen uppmärksammar
risker i den äldres hemmiljö, samt skriver
fallrapport som lämnas till
områdeschefen. Områdeschefen
vidarebefordrar fallrapporten till
primärvårdens distriktssköterska.

Vård- och
omsorgschefen (fr om år
2013 MAS)

Samverkan

Primärvården

Rutinen är sedan flera år tillbaka
överenskommet med primärvården. Vi
använder samma fallrapport i ordinärt och
särskilt boende.

5.3 Inbrott/stöld/skadegörelse inom kommunens verksamhet
Säkerhetsmål: Kommunens egendom ska kunna användas för avsett ändamål, och
verksamheten ska kunna fortgå utan avbrott.
Uppföljning: Sker årligen i centrala säkerhetsgruppen.
Prestationer

Ansvar

Inbrottsskyddet i kommunens byggnader
ska uppnå nivån i av KS beslutade mål,
riktlinjer, ansvarsfördelning för larm i
Sävsjö kommun.

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

Vid behov installera kameraövervakning i
kommunägd byggnad

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

Förvaltningarna, utifrån de av KS
beslutade övergripande riktlinjerna för
hantering av nycklar inom Sävsjö
kommun, utarbeta egna mer preciserade
handläggningsrutiner.

Samtliga
förvaltningschefer

Rapportering av inbrott/skadegörelse bör
ske i ett incident- och
skaderapporteringsprogram som årligen
analyseras och följs upp

Samtliga
förvaltningschefer

Samverkan

Länsstyrelsen
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5.4 Hot och våld mot personer inom kommunens verksamhet
Säkerhetsmål: Ingen inom kommunens verksamhet ska behöva utsättas för hot och
våld. Ingen människa ska skadas eller dödas.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Kommunfullmäktiges beslutade 2008-0922, § 74 att anta en Policy med en
handlingsplan mot hot och våld i arbetet.
Policyn skall vara väl känd hos
förtroendevalda och anställda

Respektive
förvaltningschef

Göra ett tillägg i nuvarande policy med
handlingsplan mot hot och våld som även
omfattar förtroendevalda

Kommunchefen i
samverkan med
personalavdelningen

Anställda och förtroendevalda som kan bli
utsatt ska få den utbildning som krävs i att
bemöta hot och våld

Respektive
förvaltningschef

Översyn görs av tillträdesskyddet till
lokaler där kommunen bedriver
verksamhet

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

I kommunägd byggnad installera larm för
personligt skydd hos de personer som har
behov av det.

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

I extern ägd byggnad installera larm för
personligt skydd hos de personer som har
behov av det.

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

Extern
fastighetsägare

Vid behov installera kameraövervakning i
kommunägd byggnad.

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

Länsstyrelsen

Vid behov installera kameraövervakning i
externt ägd byggnad.

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

Extern
fastighetsägare
Länsstyrelsen

Rapportering av hot och våld sker i
enlighet med personalavdelningens
anvisningar

Förvaltningschef

Extern
fastighetsägare
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5.5 Suicid
Säkerhetsmål: Kommunen skall verka för att antalet suicidfall ständigt minskar i antal.
Uppföljning: Sker i centrala säkerhetsgruppen
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Genomförande av
Andersgruppens beslut om
efterlevnadsstöd på icke
kontorstid.

Socialchefen i samverkan
med Posomgruppen

PKL - Landstinget
Polis
Räddningstjänst

Spridning av kunskap om
evidensbaserade metoder för att
minska suicid.

Räddningstjänsten

Individ och
familjeomsorgen,
Barn och
utbildningsförvaltningen

Att beakta suicidrisk vid
utformning av särskilt utsatta
platser i fysisk planering

Samällsbyggnadsavdelningen Räddningstjänsten

Att ha larmplaner för situationer
då någon står i begrepp att ta sitt
liv

Räddningstjänsten

Verka för förebyggande åtgärder
som t.ex:

SOS, Räddsam-F

5.6 Vattenolycka
Säkerhetsmål: Människor ska kunna vistas i och kring vattnet utan att riskera att skadas
eller omkomna genom drunkning.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp

Prestationer

Ansvar

Samverkan

Inom kommunens geografiska område
ska det finnas en temagrupp som
hanterar frågor rörande vattensäkerhet

Kultur och
Fritidsförvaltningen

Svenska
Livräddningssällskapet
Räddningstjänsten

Simundervisning ska ske kontinuerligt i
grundskolan. Alla skolelever ska vara
simkunniga i årskurs 6.

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Kultur och
Fritidsförvaltningen.
Ev. friskola

Alla skolelever i nionde årskurs ska
kunna hantera nödsituationer i och vid
vatten.

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Kultur och
Fritidsförvaltningen.
Ev. friskola
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Det skall finnas en plan för hur
simundervisning ska kunna erbjudas
generellt

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Svenska
Livräddningssällskapet

Livräddningsutrustning och information
om vattensäkerhet ska finnas på alla
kommunala badplatser som innefattas
av LSO, (SRVFS 2007:5).

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Svenska
Livräddningssällskapet

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Svenska
Livräddningssällskapet

Kultur- och fritidsförvaltningen gör
tillsyn
Livräddningsutrustning och information
om vattensäkerhet ska finnas på
övriga kommunala anläggningar som
innefattas av LSO, (SRVFS 2007:5)
Kultur- och fritidsförvaltningen gör
tillsyn.

Verka för att livräddningsutrustning ska
finnas på icke kommunala
anläggningar som innefattas av LSO,
(SRVFS 2007:5).

Räddningstjänsten

Kommunen skall tillhandahålla
flytvästar och isutrustning för lån eller
uthyrning.

Kultur och
fritidsförvaltningen

Kommunen ska verka för ökad
kunskap avseende vattensäkerhet och
rätt isutrustning

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kommunalt organiserade bad och
lägerverksamheter ska ske på säkra
anläggningar

Förvaltningschef

All berörd personal på
badanläggningar som tillhör
kommunen ska ha en adekvat
säkerhetsutbildning inom detta område

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kommunen ska arbeta aktivt för att
personal på badanläggningar som inte
tillhör kommunen ska ha
en adekvat säkerhetsutbildning

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Svenska
Livräddningssällskapet.
Extern fastighetsägare.
Extern
verksamhetsutövare.

Räddningstjänsten
Svenska
livräddningssällskapet
Turistbyrå
Fiskevårdsföreningar
Sim- och dykklubbar
Campingplatser

Svenska
livräddningssällskapet
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5.7 Brand i kommunägd byggnad
Säkerhetsmål: Antalet bränder i kommunägda byggnader ska fortlöpande minska. Ingen
människa ska skadas eller dödas.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Förvaltningarna och de kommunala
bolagen bedriver systematiskt
brandskyddsarbete i enlighet med LSO
och KF 2007-11-19, § 172, Policy för
det systematiska brandskyddsarbetet

Förvaltningschef och
VD i kommunalt bolag

Räddningstjänsten

Det tekniska brandskyddet ska uppnå
nivån i av KF beslutade riktlinjer och
ansvarsfördelning för larm i Sävsjö
kommun

Tekniska förvaltningen i
samråd med
förvaltningschef

Evakueringsplan för olika verksamheter
ska upprättas för att kunna säkra
verksamheten i händelse av att
lokalerna förstörs i samband med en
brand

Respektive
förvaltningschef

Alla kommunala verksamheter ska ha
en utsedd brandskyddsansvarig

Förvaltningschef/VD

Uthyrningsverksamhet av kommunala
lokaler ska ske enligt upprättade
riktlinjer i policyn för det systematiska
brandskyddsarbetet i kommunen

Förvaltningschef/VD

Särskilda utbildningsinsatser om
brandsäkerhet ska genomföras

Räddningstjänsten

Kommunal riskanalys enligt LSO och
sårbarhetsanalys enligt LEH följs upp
kontinuerligt

Räddningstjänsten

Kommunen skall göra tillsyn enligt LSO,
i enlighet med årlig tillsynsplan.

Räddningstjänsten

Kommunen ska ansvara för att
rengöring (sotning) sker.

Räddningstjänsten

Skorstensfejarmästare

Räddningstjänsten

Skorstensfejarmästare

Kommunen ansvarar för att
brandskyddskontroll genomförs

Extern
fastighetsägare
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5.8 Brand i externt ägd byggnad där kommunen bedriver
verksamhet
Säkerhetsmål: Antalet bränder i byggnader där kommunen bedriver verksamhet ska
fortlöpande minska. Ingen människa ska skadas eller dödas.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Förvaltningarna och de kommunala
bolagen bedriver systematiskt
brandskyddsarbete i enlighet med LSO
och KF 2007-11-19, § 172, Policy för
det systematiska brandskyddsarbetet

Förvaltningschef och VD
för respektive
kommunalt bolag

Extern
fastighetsägare

Det tekniska brandskyddet ska uppnå
nivån i av KF beslutade riktlinjer och
ansvarsfördelning för larm i Sävsjö
kommun

Förvaltningschef och VD
för respektive
kommunalt bolag

Extern
fastighetsägare

Evakueringsplan i händelse av brand i
lokalen för respektive verksamhet ska
upprättas

Förvaltningschef och VD
för respektive
kommunalt bolag

Extern
fastighetsägare

Alla kommunala verksamheter ska ha
utsedd brandskyddsansvarig

Förvaltningschef och VD
för respektive
kommunalt bolag

Extern
fastighetsägare

Uthyrningsverksamhet i förhyrda lokaler
ska ske enligt upprättade riktlinjer enligt
policy för det systematiska
brandskyddsarbetet i kommunen

Förvaltningschef och VD
för respektive
kommunalt bolag

Extern
fastighetsägare

Särskilda utbildningsinsatser om
brandsäkerhet ska genomföras

Räddningstjänsten

Kommunen ska göra tillsyn enligt LSO,
i enlighet med upprättad tillsynsplan.

Räddningstjänsten

Kommunen ansvarar för att rengöring
(sotning) utförs enligt LSO.

Räddningstjänsten

Skorstensfejarmästare

Kommunen ansvarar för att
brandskyddskontroll utförs enligt LSO

Räddningstjänsten

Skorstensfejarmästare
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5.9 Brand i annan byggnad
Säkerhetsmål: Antalet bränder i byggnader ska fortlöpande minska. Ingen människa ska
skadas eller dödas.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Systematiskt brandskyddsarbete införs
enligt lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten

SNAB Sävsjö
Näringslivsbolag AB,
Villaföreningen,
Försäkringsbolag,
Extern fastighetsägare
Extern
verksamhetsutövare

Andelen brandvarnare/brandlarm skall
öka. Inom innevarande mandatperiod
ska 90 % av enskilt boende i Sävsjö
kommun skyddas av någon form av
brandlarm.

Räddningstjänsten

Bostadsrättsföreningar,
Villaföreningar,
Försäkringsbolag,
Extern fastighetsägare
Extern
verksamhetsutövare

Särskilda informations- och
utbildningsinsatser ska riktas mot den
1% av befolkningen som ej nås av
räddningsinsats inom 20 minuter ?

Räddningstjänsten

Särskilda informationskampanjer om
brandsäkerhet ska genomföras

Räddningstjänsten

Erbjuda utbildning i brandskydd.

Räddningstjänsten

Kommunen skall göra tillsyn enligt LSO

Räddningstjänsten

Kommunen ansvarar för att rengöring
(sotning) utförs enligt LSO

Räddningstjänsten

Skorstensfejarmästare

Kommunen ansvarar för att
brandskyddskontroll utförs enligt LSO

Räddningstjänsten

Skorstensfejarmästare

Hemmabrandsyn erbjuds i samband
med uppsökande verksamhet till
pensionärer som fyllt 75.

Socialförvaltningen

Räddningstjänsten

Kommunen ska verka för att
trygghetslarm kan kompletteras med
brandlarm hos personer där det finns
en uppenbar risk för brandtillbud.

Socialförvaltningen och
räddningstjänsten.

Extern fastighetsägare
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5.10 Brand i skog och mark (brand ej i byggnad)
Säkerhetsmål: Bränder i skog och mark ska minska, både i antal och omfattning.
Uppföljning: Sker årligen i centrala säkerhetsgruppen
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Informera enskilda om risk- och
säkerhetsbeteende i skog och mark.

Räddningstjänsten

Skogsvårdsstyrelsen
LRF
Skogsbolag
Turistbyrån
Försäkringsbolag

I samband med förhöjd risk för
omfattande bränder skapa höjd
beredskap för brandbekämpning

Räddningstjänsten

LRF
Skogsbolag
Räddsam-F
Media
m.fl

5.11 Trafikolycka
Säkerhetsmål: Kommunen ska ha en trafiksäker miljö. Olyckor med personskada eller
dödsfall ska fortlöpande minska.
Uppföljning: Sker årligen i centrala säkerhetsgruppen
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Delta i trafiksäkerhetsgruppen på
Höglandet

Räddningstjänsten, tekniska
förvaltningen

Övriga kommuner på
Höglandet
Polisen
NTF

Verka för att säkerheten på vägar i
kommunen ska ökas.

Tekniska förvaltningen
och Trafikverket

Verka för att diken, vägrenar och
skyddsanordningar utformas så att
skadorna vid avkörning minimeras

Tekniska förvaltningen och
Trafikverket

Andelen cyklister som använder
hjälm ska öka i alla åldrar.

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Trafikverket
Försäkringsbolag
Polis
Räddningstjänsten

Persontransporter inom kommunal
verksamhet ska ske säkert

Respektive förvaltningschef
och VD i respektive
kommunalt bolag

Entreprenörer

Hänsyn skall tas till trafiksäkerhet i
all samhällsplanering

Tekniska förvaltningen i
Trafikverket
samverkan med
NTF
samhällsbyggnadsavdelningen Räddningstjänsten
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5.12 Tågolycka
Säkerhetsmål: Ingen människa ska skadas eller dödas i samband med tågolyckor i
Sävsjö kommun.
Uppföljning: Sker årligen i centrala säkerhetsgruppen
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Verka för att få bort de två
återstående plankorsningarna i
kommunen

Samhällsbyggnadsavdelningen Trafikverket
tillsammans med Tekniska
Vägföreningar
förvaltningen

Utöka byggandet av gång- och
cykeltunnlar

Samhällsbyggnadsavdelningen Trafikverket
tillsammans med Tekniska
förvaltningen

5.13 Olycka med farligt gods
Säkerhetsmål: Ingen människa ska skadas eller dödas i olycka i samband med farligt
gods. Inga utsläpp av farligt gods ska ske i luft, mark eller vatten.
Uppföljning: Sker årligen i centrala säkerhetsgruppen
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Verka för att regler och
förordningar avseende transport
och hantering av farligt gods
efterlevs.

Räddningstjänsten

Polis
Trafikverket
Länsstyrelsen
MSB
Landstinget

Verka för att minska på antalet
transporter med farligt gods i
centrala Sävsjö

Miljö- och byggförvaltningen,
samhällsbyggnadsavdelningen
och tekniska förvaltningen

Trafikverket
Räddningstjänsten

Vägvalsstyrning planeras och
anges vid transport av farligt gods
där kommunen är väghållare

Trafikverket
Tekniska förvaltningen,
Samhällsbyggnadsavdelningen

Verka för att säkerhetsåtgärder
vidtas vid känsliga områden

Tekniska förvaltningen

Trafikverket
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5.14 Miljöolycka (ex. oljeutsläpp)
Säkerhetsmål: Antal olyckor som får negativa konsekvenser på miljön ska fortlöpande
minska.
Uppföljning: Sker årligen i miljö- och byggförvaltningen
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Kommunen ska tillse att regler och
förordningar efterlevs inom
miljöområdet.

Miljö- och
byggförvaltningen och
räddningstjänsten

Länsstyrelsen
MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
Polis

Kommunen ska kunna lämna råd och
anvisningar avseende
kemikaliehantering

Miljö- och
byggförvaltningen

Verka för att riskanalys ska utföras inom Miljö- och
miljöfarliga anläggningar. Riskanalysen byggförvaltningen och
räddningstjänsten
ska även omfatta hur omgivningen i
övrigt påverkas av en miljöolycka.

Länsstyrelsen

5.15 Naturkatastrof (ex snö, storm, regn, översvämning, ras)
Säkerhetsmål: Konsekvenserna för samhället och den enskilde i samband med
naturkatastrofer ska minimeras.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Kommunen ska ha en organisation
för att undsätta dess invånare vid
naturkatastrofer.

Räddningstjänsten och
centrala
säkerhetsgruppen

Räddsam F
F-samverkan
Försvarsmakten
Trafikverket
Enskilda vägföreningar
Länsstyrelsen
Angränsande kommuner
Polis
Landsting
Intresseorganisationer
Mfl

Kommunen ska lämna information,
råd och anvisningar i förebyggande
syfte.

Elnätsföretag
Räddningstjänsten i
Telekommunikationsbolag
samverkan med
M fl
informationsenheten på
kommunledningskontoret

Översvämningsrisken ska beaktas i
alla planeringssammanhang.
Byggnation ska ej ske i
översvämningskänsliga områden
och framför allt inte med källare –
gäller såväl bostäder som
verksamheter.

Miljö- och byggnämnden
och
samhällsbyggnadsavdelni
ngen

Länsstyrelsen
Enskilda fastighetsägare
Älvgrupp Lagan
Angränsade kommuner
Energibolag
Vattenkraftsägare
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Åtgärder ska vidtas så att drift av
VA-verk och pumpstationer
säkerställs

Tekniska förvaltningen

Åtgärder ska vidtas för att minimera
konsekvenserna för fastigheter
anslutna till dagvattensystemet.

Tekniska förvaltningen

5.16 Längre elavbrott
Säkerhetsmål: Vid långa elavbrott ska Sävsjö kommuns invånare ej drabbas av
livshotande konsekvenser.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Ansvara för att dialog förs med
leverantör av fjärrvärmedrift för att
säkerställa reservkraft vid strömbortfall.

Tekniska förvaltningen

Sävsjö Energi AB

Tillgången till reservkraftverk säkerställs
i kommunens prioriterade anläggningar

Tekniska förvaltningen

Kopplingsanordningar för reservkraft
säkerställs i kommunens prioriterade
anläggningar.

Tekniska förvaltningen

Provkörning, egenkontroll och övningar
avseende reservkraft ska utföras enligt
kontrollplan.

Tekniska förvaltningen i
samverkan med berörd
förvaltningschef

Den kommunaltekniska riskanalysen
skall uppdateras kontinuerligt

Räddningstjänsten och
tekniska förvaltningen i
samråd med berörd
förvaltningschef

Sävsjö Energi AB
Eon
Extern
fastighetsägare

Förteckning över prioriterade
anläggningar ska vara uppdaterad.

Räddningstjänsten och
tekniska förvaltningen i
samråd med berörd
förvaltningschef

Extern
fastighetsägare

Sävebo AB
Extern
fastighetsägare
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Säkerhetsmål: All kommunal (samhällsviktig) verksamhet ska kunna fortgå med
minimala störningar.
Uppföljningar: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp

Prestationer

Ansvar

Samverkan

Ta fram systemsäkerhetsplaner för de
informationssystem som bedöms viktiga

IT-strategen i samverkan
med berörd
förvaltningschef

Höglandets IT

Se över formerna för införandet av
radiokommunikationssystemet Rakel,

Räddningstjänsten i
samverkan med
förvaltningscheferna
Resultatenheten för IT

Kommunala bolag
Länsstyrelsen
Landstinget
Polisen
Elnätsföretag

5.17 Längre teleavbrott
Säkerhetsmål: De som bor eller vistas i Sävsjö kommun ska ha tillgång till
larmfunktionen 112.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Kommunen ska kunna upprätta
bemannade larmstationer vid bortfall av
112-trafik enligt riktlinjer för Räddsam-F

Räddningstjänsten.

SAVMAN
SOS AB
Räddsam F

Säkerhetsmål: All kommunal (samhällsviktig) verksamhet ska kunna fortgå med
minimala störningar.
Uppföljningar: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Ansvar

Samverkan

Räddningstjänsten i
samverkan med
förvaltningschefer

Kommunala bolag
Länsstyrelsen
Landstinget
Polisen
Elnätsbolag
M fl

Prestationer
Se över formerna för införandet av
radiokommunikationssystemet RAKEL

Säkerhetsmål: Alla kommuninvånare ska få aktuell krisinformation inför och vid kriser.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

Uppdatera kommunens
informationsplan för extraordinära
händelser

Kommunledningskontoret/
informationsenhet

Samverkan
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5.18 IT-haveri i kommunen
Säkerhetsmål: All kommunal (samhällsviktig) verksamhet ska kunna fortgå med
minimala störningar.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Samverkan

En aktuell informationssäkerhetspolicy
ska finnas i kommunen.

IT-strategen

HIT

Ta fram systemsäkerhetsplaner för de
informationssäkerhetssystem som
bedöms vara viktig

IT-strategen i samverkan
med berörda
förvaltningschef/VD

HIT

5.19 Smittat dricksvatten
Säkerhetsmål: Inga kommuninvånare ska vara utan friskt kommunalt vatten (gäller de
med kommunalt vatten). Inga inom kommunens verksamhet ska bli sjuka av smittat
vatten.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Alla anställda med lednings- och
specialistfunktion ska ha minst en
ersättare?

Förvaltningschef

Vidta säkerhetsåtgärder för säker
vattendistribution

Tekniska förvaltningen

Upprätta plan för alternativ
dricksvattenförsörjning

Tekniska förvaltningen i
samverkan med miljöoch byggkontoret

Samverkan

Säkerhetsmål: Alla kommuninvånare ska få aktuell krisinformation inför och vid kriser.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

Uppdatera kommunens
informationsplan för extraordinära
händelser

Informationsenheten på
kommunledningskontoret
i samråd med
räddningstjänsten

Samverkan
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5.20 Storbrand i byggnad där kommunen bedriver verksamhet
Säkerhetsmål: All kommunal (samhällsviktig) verksamhet ska kunna fortgå med
minimala störningar.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Upprätta riktlinjer för säker förvaring och Förvaltningschef
hantering av viktiga dokument

Ha regelbundna utrymningsövningar för
de som vistas inom kommunens
verksamhet

Förvaltningschef

Säkerhetsmål: Alla kommuninvånare ska få aktuell krisinformation inför och vid kriser.
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Uppdatera kommunens
informationsplan för extraordinära
händelser

Informationsenheten på
kommunledningsförvaltningen

Upprätta en verksamhetsanknuten
informationsplan

Förvaltningschef och
respektive VD i samråd med
informationsenheten

Samverkan

Energibolag
Extern
fastighetsägare
Telebolag

5.21 Pandemi
Säkerhetsmål: All kommunal (samhällsviktig) verksamhet ska kunna fortgå med
minimala störningar:
Uppföljning: Sker årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

Alla anställda med lednings- och
specialistfunktion ska ha minst en
ersättare

Förvaltningschef

Uppdatera den kommunövergripande
pandemiplanen

Räddningstjänsten

Uppdatera den verksamhetsanknutna
pandemiplanen

Förvaltningschef i
samverkan med
räddningstjänsten

Samverkan

Smittskyddsläkare
Höglandssjukhuset
Kommunala bolag
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5.22 Kommunens uppgifter enligt ”Sveriges kommuner och
landstings överenskommelse med staten om kommunens
uppgifter i krishanteringssystemet
Säkerhetsmål: Kommunen skall ha god förmåga att ge invånare och media tillräckligt
och korrekt information om händelsen.
Uppföljning: Redovisas årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Berörda aktörer ska vid en extraordinär
händelse samordna information till
allmänheten och media

Kommunens
krisledningsgrupp,
Informationsenheten

Berörda aktörer inom
det geografiska
området

Säkerhetsmål: Kommunens ska ha en planering för hur risker och sårbarhet ska
undanröjas eller minskas samtidigt som kommunen ska ha en god förmåga att hantera
en extraordinär händelse, d v s att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa
samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas.
Uppföljning: Redovisas årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

För varje ny mandatperiod ska
kommunen fastställa en plan för att
hantera extraordinära händelser.

Räddningstjänsten

Samverkan
Kommunens
förvaltningar, Centrala
säkerhetsgruppen
Kommunala bolag

Säkerhetsmål: Kommunens ska verka för samordning av all krishantering i det
förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska
området ansvarar för.
Uppföljning: Redovisas årligen i kommunstyrelsen.
Prestationer
Rutiner och riktlinjer för samordning ska
finnas för att tydliggöra det geografiska
områdesansvaret.

Ansvar
’
Räddningstjänsten samt
kommunens centrala
säkerhetsgrupp

Samverkan
Berörda aktörer inom
det geografiska
området

Säkerhetsmål: Kommunens förtroendevalda och anställda ska ha erforderlig utbildning
och övning för att lösa sina uppgifter i krisledningsnämnden/krisledningsgruppen.
Uppföljning: Redovisas årligen i kommunstyrelsen
Prestationer

Ansvar

Samverkan

Kommunens krisledningsgrupp och
presidiet i kommunstyrelsen ska
utbildas och övas varje år. Övrig
prioriterad verksamhet ska utbildas och
övas minst vartannat år.

Räddningstjänsten i
samverkan med centrala
säkerhetsgruppen

Kommunala bolag
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Säkerhetsmål: Länsstyrelsen ska hållas underrättad om vilka åtgärder som vidtas för att
minska risker och sårbarhet i kommunen och för att förbättra krishanteringsförmågan. Vid
en inträffad extraordinär händelse ska länsstyrelsen fortlöpande informeras om läget i
kommunens egna verksamhet och i det geografiska området.
Uppföljning: Redovisas årligen i kommunstyrelsen.
Prestationer

Ansvar

Samverkan

WIS, ett webbaserat
informationssystem ska med fördel
användas i kommunen vid större
krishändelser.

Kommunledningsförvaltningen, Kommunala bolag
i samverkan med
räddningstjänsten och
förvaltningschefer.

Säkerhetsmål: Utrustningen för allmänheten och det räddningsmaterial, som staten har
ställt till kommunens förfogande för höjd beredskap och krig, ska vara i fungerande skick.
Uppföljning: Redovisas årligen i kommunens centrala säkerhetsgrupp.
Prestationer

Ansvar

Rutiner och riktlinjer för
materialunderhåll ska finnas.

Räddningstjänsten

Samverkan
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