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Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som  

kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Inledning  
Plan för trygg och säker kommun 2019–2022 med sina underliggande 

styrdokument och analyser är tillika det handlingsprogram som krävs utifrån 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas 

och verkar inom kommunens geografiska område. Arbetet grundas i att skydda 

och värna våra skyddsvärden. Det som kan hota skyddsvärdena är allt från 

vardagliga händelser till händelser under höjd beredskap och krig. Det är därför 

viktigt med ett förebyggande arbete, för att minska sannolikheten för och 

konsekvenserna av händelser. Kommunen har därför åtgärdsplaner och riktlinjer 

som inriktas på preventiva åtgärder. Utöver dessa har kommunen även riktlinjer 

för arbetsmetodiken när händelser har inträffat, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna hantera och åtgärda händelsers efterföljande konsekvenser. 

 

Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Värnamo kommun bedriver sitt arbete med trygghet, säkerhet och beredskap 

utifrån gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt utifrån 

kommunens egna interna mål samt målkriterier.  

 

Det finns flera personer och arbetsgrupper inom kommunen som i sin vardagliga 

verksamhet arbetar med trygghets-, säkerhets- och beredskapsfrågor. Det finns 

likaså temagrupper och råd, med representanter från flera olika verksamheter, 

som samverkar i syfte att öka tryggheten och säkerheten inom kommunen.  

 

Dessa olika personer, grupper och råd utgör arbetskraften som ansvarar för att ta 

fram åtgärdsplaner, riktlinjer och policys inom de olika verksamhetsområdena. 

Styrdokumenten är sedan underliggande Plan för trygg och säker kommun 2019-

2022. Personerna, grupperna och råden ska även tillse att framtagna riktlinjer 

och policy etableras och följs inom kommunens verksamheter samt att 

åtgärdsplaner genomförs enligt tidsplaner. 
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Bakgrund 
I början på 2000-talet togs lagen (2003:778) om skydd mot olyckor fram och 

ersatte den tidigare gällande Räddningstjänstlagen (1986:1102). Den nya lagen 

öppnade upp för ett vidgat arbete inom trygghet och säkerhet för kommunen. 

Detta genom målstyrning, istället för detaljstyrning.  

Myndigheter började nu arbeta bredare i sitt perspektiv inom trygghet, säkerhet 

och beredskap. 

När lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap antogs utökades området 

än mer för kommunerna.  

MSB kallar detta för ”samhällsskydd och beredskap” och de arbetar utifrån ett 

produktionsperspektiv. De lyfter vad som bör göras och vad som ska finnas för 

att uppnå det önskvärda i samhället.  

SKL kallar det ”Trygghet och Säkerhet” och ser på arbetet ur ett kundperspektiv. 

Deras fokus ligger på den välfärd man vill uppnå i samhället och de överlämnar 

byggandet av själva produktionen till kommunerna.  

Utifrån lagarna, det vidgade perspektivet och de rekommendationer på åtgärder 

som tilldelades kommunerna började Värnamo kommun utveckla ett arbetssätt 

som skulle involvera alla säkerhetsfrämjande arbeten inom kommunen. Det var 

i och med denna utveckling som det tidigare handlingsprogrammet, numera 

kallat Plan för trygg och säker kommun, togs fram. 

Syfte 
Plan för trygg och säker kommun 2019–2022 ska användas som sammanhållande 

styrdokument för kommunens olika arbeten inom trygghet, säkerhet och 

beredskap samt ge en överblick över de olika verksamhetsområdena.  

Mål 
Plan för trygg och säker kommun 2019–2022 är ett överskådligt dokument för 

de olika verksamhetsområden som berör trygghet, säkerhet och beredskap inom 

kommunen. Styrdokumentet har följaktligen inget eget verksamhetsområde och 

därmed inga egna mål, mer än att vara ge en överblick av kommunens arbete 

inom samtliga områden.  

Verksamhet 
Ansvariga 
Kommunen arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom flera olika 

konstellationer och verksamhetsområdena utvidgas parallellt med en förändrad 

lägesbild och omvärld.  

Det finns sammansatta arbetsgrupper som ansvarar för några av 

verksamhetsområdena och utifrån dessa skapas det tillfälliga eller tillsvidare 

verksamma temagrupper som arbetar med att genomföra kravställda uppgifter 

inom specifika delområden.   

Det finns funktioner (tjänster) avsatta för att verka samordnande inom 

verksamhetsområden, så som trygghet och säkerhet, säkerhetsskydd, 

krisberedskap och informationssäkerhet.   
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Vissa verksamhetsområden bedrivs genom samverkan med externa parter och i 

dessa fall har Råd etablerats för att tillhandahålla verksamhetsansvaret. Rådens 

främsta uppgift är att samordna samverkan och ta ställning till externa och interna 

parters rekommendationer inom verksamhetsområdet. Råden ska förmedla sitt 

ställningstagande till berörda parter och kommunens ledning.    

Vilken grupp eller funktion som ansvarar för eller alternativt arbetar med de olika 

verksamhetsområdena framkommer i respektive styrdokument. 

Verksamhetsområden 
Nedan följer en modell över de olika verksamhetsområden som finns i 

kommunen och de kommunövergripande styrdokument som finns kopplade till 

dessa områden. Majoriteten av styrdokumenten har samma diarienummer som 

Plan för trygg och säker kommun, därav anges inte dessa.  

Kommunens analyser placeras mellan Plan för trygg och säker kommun och 

verksamhetsområdena i modellen då de till viss del eller helt och fullt utgör 

grunden till arbetet som sker inom de olika verksamheterna.  

Säkerhetsskydd och Informationssäkerhet ska, utöver att vara enskilda 

verksamhetsområden, även inkluderas i arbetsmetodiken inom samtliga arbeten 

i kommunen. Detta gäller även till viss del Krisberedskap och Intern säkerhet. 

Färgerna symboliserar vilka som ansvarar för framtagandet av dokumentet. 

Blå – Arbetsgrupper eller funktioner, Gul – Temagrupper, Röd – Råd  
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Lagar och krav 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; 

SKL 18/03101 

• Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. MSB 

2018–05681; SKL 18/01807 

• Säkerhetsskyddslag (2018:585) 

• Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) 

• NIS-direktiv (2016/1148)1  

• Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster 

• Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. Värnamo kommun; 

Polisen. 

Dokument och Styrdokument  
Riskanalysen ligger till grund för många av styrdokumenten underliggande Plan 

trygg och säker kommun och främst för kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys.  

Riskanalysen är menad att användas i arbetet med skyddsanalyser och 

sårbarhetsanalyser inom kommunen. Målet med analyserna är att hitta 

förbättringsområden inom verksamhetsområdena: krisberedskap, internt skydd, 

säkerhetsskydd, informationssäkerhet, höjd beredskap samt andra 

säkerhetsarbeten. 

Förbättringsmöjligheter som identifieras skrivs in i verksamhetsområdenas 

åtgärdsplaner (styrdokument) eller tilldelas sedan ansvarig förvaltning för åtgärd.  

 

 

 

 

 

Utöver ovannämnda finns även fristående analyser som har baserats på andra 

perspektiv än risker och händelser, så som behov och faktiska hot. 

Säkerhetsskyddsanalysen grundas exempelvis på behov utifrån Sveriges rikes 

säkerhet. 

Riskanalys2  
Riskanalysen inriktar sig på händelseperspektiv och sträcker sig över vardagliga 

händelser till risker under höjd beredskap. Den beskriver och analyserar 

frekventa händelser och identifierade risker inom kommunen. Den grundas i 

 
1 NIS - Network and Information security 
2 Riskanalys 2019–2022, Dnr. 19.2692.170 

Riskanalys 

Temagrupper 

Arbetsgrupper
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Råd 
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Plan för 
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lagkrav3 som syftar till att värna samhällets skyddsvärden, vilket involverar 

allmänheten och verksamheter. 

Riskanalysen är offentlig handling och är inte sekretessreglerad.  

Risk- och Sårbarhetsanalys 
Enligt överenskommelsen4 ska kommunen inför varje ny mandatperiod arbete 

fram en risk-och sårbarhetsanalys inom verksamhetsområdet krisberedskap. 

Den ska identifiera vilka kritiska beroenden som finns i kommunen, vilka 

extraordinära händelser eller större samhällsstörningar som kan inträffa och hur 

konsekvenserna av sådana händelser skulle kunna påverka samhällsviktiga 

verksamheter. 

Värnamo kommun använder sig av Riskanalysen som grund i detta arbete och 

tar fram en sårbarhetsbedömning för kommunen utifrån de framtagna riskerna. 

Resultatet av arbetet sammanställs sedan i Risk-och Sårbarhetsanalys och 

rapporteras till Länsstyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

Säkerhetsskyddsanalys 
Utifrån överenskommelsen5 ska kommunen utföra en säkerhetsskyddsanalys för 

att identifiera de samhällsviktiga verksamheter som är av betydelse för Sveriges 

rikes säkerhet. Analysen skall ligga till grund för att förebygga antagonistiska 

attentat som hotar Sveriges säkerhet. 

Säkerhetsskyddsanalysen är sekretessreglerad6.  

Policy för Säkerhetsskydd 
Säkerhetsskydd inriktas på att förbygga antagonistiska attentat som hotar 

Sveriges säkerhet.  

Policy för säkerhetsskydd innehåller det förhållningssätt kring informations-

säkerhet, IT-säkerhet, fysiskt skydd och dylikt som den kommunala 

verksamheten och dess personal ska rätta sig efter i den vardagliga driften.  

Policy för informationssäkerhet 
Informationssäkerhet inriktas på att förbygga att sekretessreglerad eller annan 

känslig information sprids till obehörig part 

Policy för informationssäkerhet innehåller det förhållningssätt som den 

kommunala verksamheten och dess personal ska rätta sig efter vid 

informationshantering i den vardagliga driften.  

Åtgärdsplan för krisberedskap 
Krisberedskap inriktas på att förbygga och minska sannolikheten för större 

samhällsstörningar och minska konsekvenserna vid sådana händelser i fredstid 

eller under höjd beredskap. 

Styrdokumentet beskriver kommunens syfte, mål och åtgärdsplanering inom 

området krisberedskap. I dokumentet anges dessutom de lagkrav, 

överenskommelser och andra handlingar som kommunen uppfyller eller 

förhåller sig till inom verksamhetsområdet. 

 
3 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
4 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
5 Överenskommelse om kommunernas arbete med Civilt försvar. SKL 18/01807; MSB 2018–05681  
6 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
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Åtgärdsplanen för krisberedskap är delvis sekretessreglerad7.   

Riktlinje för krisledning och kriskommunikation 
Krisledning innebär en omorganisation inom kommunledningen, för att kunna 

möta de krav på beslut och handlande som uppstår vid en större samhällsstörning, 

höjd beredskap eller krig.  

Styrdokumentet beskriver kommunens krisledning arbetar utifrån arbetsmetodik, 

tekniska hjälpmedel och dylikt.  

Riktlinjen för krisledning är delvis sekretessreglerad. 

Utbildning och övning inom krisberedskap 
Kommunen ska inför varje ny mandatperiod ta fram en plan för utbildnings-och 

övningsverksamheten inom verksamhetsområdet krisberedskap.  

Reglemente krisledningsnämnd 
Krisledningsnämnden kan behöva aktiveras vid extra ordinära händelser. 

Reglementet uppger nämndens uppgifter och befogenheter vid dessa tillfällen.   

Enligt överenskommelsen8 ska reglementet uppdateras inför varje ny 

mandatperiod.  

Riktlinje för POSOM 
Vid en större händelse kan krisstöd behövas till de drabbade eller deras anhöriga. 

Kommunen har en krisstödsgrupp, POSOM: psykiskt och socialt 

omhändertagande. Gruppens verksamhetsrutiner vid händelser återges i Riktlinje 

för POSOM.   

Riktlinje för internt skydd 
Kommunen arbetar för att stärka det interna skyddet för sina anställda, 

verksamheter och sin egendom. Arbetet med internt skydd innehåller bland annat 

Larmpolicy Värnamo kommun.  

Riktlinje för Fallprevention 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att förebygga fallolyckor. Riktlinje för 

fallprevention beskriver bakgrunden till arbetet och arbetsmetodiken kommunen 

använder. 

Riktlinje för Suicidprevention 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att förebygga suicid och suicidförsök.  

Riktlinje för suicidprevention beskriver bakgrunden till arbetet och 

arbetsmetodiken kommunen använder. 

Riktlinje för trafiksäkerhet 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten och därmed 

minska antalet olyckor inom kommunen. Riktlinje för trafiksäkerhet beskriver 

bakgrunden till arbetet och arbetsmetodiken kommunen använder. 

Riktlinje för vattensäkerhet 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka säkerheten för invånare som vistas 

invid och i vatten inom kommunen. Riktlinje för vattensäkerhet beskriver 

bakgrunden till arbetet och arbetsmetodiken kommunen använder för att minska 

antalet olyckor.  

 
7 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2018–09779; SKL 18/03101 
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Riktlinje för Brottsförebyggande 
Kommunen arbetar kontinuerligt i samverkan med polis och andra myndigheter 

i syfte att minska brottsligheten inom kommunen. Det förebyggande arbetet 

inkluderar bland annat det lokala Brottsförebyggande rådet och arbetet mot 

våldsbejakande extremism samt det gemensamma handlingsprogrammet, 

samverkansavtalet och annan samverkan9 med polis. 

Riktlinje för Fältgruppen 
Kommunen arbetar med att hjälpa barn och ungdomar ut ur skadliga 

umgängeskretsar, för att därigenom förebygga ungdomsbrottslighet. Fältgruppen 

arbetar kontinuerligt med att synas i samhället och lära känna ungdomar, för att 

lättare kunna identifiera problem och förhindra negativa utvecklingar.  

Riktlinjen beskriver Fältgruppens arbete och deras samverkan med andra aktörer, 

exempelvis polisen. 

Plan för Operativ räddningsinsats 
Räddningstjänstens operativa arbete syftar till att begränsa och hantera en redan 

inträffad händelse/olycka, för att undvika större skador på människors liv och 

hälsa, egendom och miljö.  

Planen fastställer målen för kommunens verksamhet samt vilken förmåga 

kommunen har, eller avser att skaffa, för att kunna genomföra dessa 

räddningsinsatser.  

Plan för Brandförebyggande 
Räddningstjänsten bedriver brandförebyggande arbete i syfte att förebygga 

bränder och skador till följd av bränder. Arbetet riktas mot verksamheter och 

privatpersoner och involverar sotnings-, tillsynsverksamhet och 

brandskyddsutbildningar.   

Riktlinje för folkhälsa 
Folkhälsa samordnas genom folkhälsorådet i Värnamo kommun. Rådets främsta 

uppgift är att ta ställning till externa och interna parters rekommendationer inom 

hälsofrämjande verksamheter och projekt. Råden ska förmedla sitt 

ställningstagande till berörda parter och kommunens ledning för beslut.    

Revidering 
Inför varje ny mandatperiod ska Plan för trygg och säker kommun revideras och 

på nytt fastställas av kommunfullmäktige. Planen bör även revideras under 

pågående mandatperiod om det tillkommer styrdokument, lagar, förordningar 

eller liknande som kommunen ska ta hänsyn till i sitt arbete för en trygg och 

säker kommun.   

Uppföljning 
Ansvar för uppföljning av detta dokument ligger på kommunens chef för 

Trygghets- och säkerhetsenheten. Detta görs en gång i halvåret och redovisas i 

delårs- samt helårsrapport. Dessa rapporter presenteras för den ansvariga 

nämnden inom kommunen.  

 

 

 
9 Medborgarlöften uppdateras årligen. 


