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Trygghets- och Säkerhetspolicy, Marks kommun 

Bakgrund 
Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i samhället. Att 
värna om trygghet och säkerhet innebär ytterst att värna om det demo-
kratiska samhället. Invånare, företag, organisationer, anställda och öv-
rig verksamhet inom Marks kommuns verksamhets- och geografiska 
område har rätt till en god säkerhetsnivå. Säkerheten ska utformas så 
att tillgången till – och öppenheten inom – kommunens verksamheter 
förblir så stor som möjligt. Marks kommun ska löpande säkra en grund-
läggande robusthet i sin verksamhet. 
 
Trygghets- och säkerhetsarbetet ska utgå från kontinuerliga riskana-
lyser för identifiering och värdering av risker och hot i verksamheten. 
Vid all riskbedömning ska personsäkerheten alltid prioriteras högt. 
Trygghets- och säkerhetsarbetet ska vara långsiktigt och bedrivas sys-
tematiskt. Samtliga anställda ska inkluderas och medverka aktivt till att 
gällande säkerhetsregler och rutiner följs. 

Omfattning 

Policyn omfattar hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder 

och bolag, och innefattar: 

• Krisberedskap 

• Civilt försvar 

• IT- och informationssäkerhet 

• Skydd av egendom 

• Säkerhetsskydd 

• Brottsförebyggande arbete 

• Våld, hot och otillåten påverkan mot förtroendevalda och an-

ställda 

Övergripande mål 

• Marks kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. 

• Trygghets- och säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all 
verksamhet som bedrivs i kommunen. 

• Trygghets- och säkerhetsarbetet ska förebygga oönskade hän-
delser/olyckor och begränsa följderna av sådana för människor, 
miljö och egendom. 

Syfte 

Trygghets- och säkerhetspolicyn tydliggör Marks kommuns viljeinrikt-
ning och ansvar för trygghets- och säkerhetsarbetet. Policyn ska fun-
gera som ett övergripande styrdokument som anger inriktning och ra-
mar för trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och 
bolag. Vidare utgör policyn en plattform och utgångspunkt för övriga 
gemensamma planer, riktlinjer och andra styrdokument inom trygg-
hets- och säkerhetsarbetet. Denna policy är en grund för det dagliga ar-
betet och en vägledning i gemensamt synsätt och gemensamma ambit-
ioner. 
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Grundläggande värden i Marks kommun 
Med kommunens politiska uppdrag följer ett särskilt ansvar att värna de 
grundläggande värden som organisationen och samhället vilar på: de-
mokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Värnandet av 
dessa grundläggande värden är en förutsättning för att skapa förtro-
ende för kommunens verksamheter och institutioner. Kommuninvånare 
och besökare ska känna tillit till att förtroendevalda och anställda inom 
kommunens följer gällande regler och inte låter sig påverkas i sin myn-
dighetsutövning. Kommunen ska tillsammans med civilsamhället, före-
tag och andra aktörer gemensamt trygga dessa för samhället så viktiga 
värden. 

Människors liv och hälsa 

Allt trygghets- och säkerhetsarbete handlar direkt eller indirekt om att 
värna de som bor och vistas och verkar i Marks kommun. Människors liv 
och hälsa utgör kärnan i arbetet. För att värna individen arbetar vi för 
att främja trygghet och säkerhet. Det säkerhetsfrämjande arbetet syftar 
till att minska risken för olyckor som kan leda till personskador eller 
dödsfall, medan det trygghetsfrämjande arbetet syftar till att minska 
oönskade händelser samt öka tilliten till kommunens verksamheter och 
arbete. 

Kommunens funktionalitet 

För att värna individen måste vi också värna kommunens funktionalitet. 
I Marks kommun finns ett antal särskilt samhällsviktiga verksamheter, 
exempelvis vård, omsorg, räddningstjänst, dricksvattenförsörjning, el-
försörjning och väghållning. Oavsett vilken aktör som bedriver verk-
samheten måste den fungera, till vardags, såväl som vid samhällsstör-
ning, extraordinär händelse och höjd beredskap. Samtidigt är vårt sam-
hälle och de påfrestningar vi ställs inför i ständig förändring. Marks 
kommun behöver därför kontinuerligt utveckla förmågan att förebygga 
störningar och upprätthålla dessa verksamheter. Att värna kommunens 
funktionalitet innebär också att ha förmåga att minimera konsekven-
serna av oönskade händelser när de ändå inträffar, samt att skapa tillit 
hos allmänheten och andra aktörer att vi har denna förmåga. 

Miljö och ekonomiska värden 

Trygghets- och säkerhetsarbetet syftar också till att förebygga och be-
gränsa skador på miljö såväl som på egendom, såsom värdefulla kultur- 
och naturmiljöer, byggnader och infrastruktur. Detta är särskilt viktigt 
att beakta i en växande kommun. 

Vägledande principer 

Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete utgår från de nationella 
målen för säkerhet och bedrivs för att värna fem övergripande värden: 

• Värna befolkningens liv och hälsa 
• Värna samhällets funktionalitet 

• Upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäker-

het och mänskliga fri- och rättigheter 

• Värna miljön och ekonomiska värden 

• Värna den nationella suveräniteten 
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Inriktning 

Genom speciallagstiftning och statlig styrning har Marks kommun ett 
ansvar för att ta fram analyser som ligger till underlag för upprättande 
av planer för risk- och konsekvensminimering, planer för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser och höjd beredskap. 
kommunen har också ett ansvar för att skydda sin egendom och verk-
samhet mot fysisk och ekonomisk skada. 
 
Marks kommun har således ett ansvar för att förebygga och hantera allt 
från mindre olyckor som kan drabba enskilda individer till större kriser 
som kan drabba hela samhället. Med kunskap och ansvarstagande 
skapas förutsättningar för en god säkerhetskultur som resulterar i en 
trygg miljö för kommuninvånare, anställda, besökare och samarbets-
partners. 
 
Inom ramen för att värna grundläggande värden i Marks kommun bed-
rivs arbetet inom följande fokusområden: 

Vi förebygger olyckor 

Marks kommun ska bidra till att minska antalet olyckor med påverkan 

på människa, miljö och egendom inom kommunens geografiska om-

råde. Kommunen ska också begränsa konsekvenserna av de olyckor 

som ändå inträffar. 

Vi förebygger brott  

Marks kommun ska i samarbete med myndigheter, näringsidkare och 
civilsamhället bidra till att minska förekomsten av brott och öka trygg-
heten bland boende, besökare och företagare. Arbetet ska bidra till att 
kommunen upplevs som en trygg och säker plats att vistas i. Fokus ska 
vara på insatser som syftar till att minska oron för att utsättas för brott, 
minska utsattheten för brott och aktivt arbeta mot ordningsstörningar. 
Det inkluderar att motverka att individer begår brott samt att motverka 
återfall i brottslighet. Situationellt brottsförebyggande och trygghets-
skapande insatser i den fysiska miljön ska vara en aktiv del av arbetet. 
Slutligen inkluderas insatser som bidrar till att öka invånarnas kun-
skaper och medvetenhet om hur de själva kan bidra till att öka trygg-
heten i sina närområden.  

Vi bygger motståndskraft och krishanteringsförmåga 

Marks kommun ska stå emot störningar och ha en förmåga att upprätt-
hålla verksamhet som är viktig för samhällets funktionalitet. Vi ska före-
bygga oönskade händelser och vara väl förberedda att hantera och lära 
av de som inträffar. Arbetet ska ske i samverkan med andra. 
 
Kommunen ska ha en övergripande krisledningsorganisation som vid 
behov aktiveras för att hantera kriser av olika slag. Detta innebär att 
varje nämnd och styrelse inom sitt ansvarsområde har rutiner som upp-
täcker onormala händelser och avvikelser. Det finns förmåga att be-
döma om en situation kan utvecklas till en krisliknande händelse och 
förmåga att hantera oväntade händelser. Det finns upprättade planer 
för hur en krissituation ska hanteras inom verksamheten. 
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Vi är en del av det civila försvaret 

Marks kommun har en framtagen och övad plan för den verksamhet 
som ska bedrivas om Sverige är i krig eller om beredskapen är skärpt. 
Planen omfattar verksamheter, lokaler och bemanning och har tagit 
hänsyn till externa beroenden som eventuella störningar i kommunikat-
ioner och elförsörjning. 

Vi har ett funktionellt säkerhetsskydd 

Marks kommun ska ha ett gott skydd mot antagonistiska hot och andra 
brott som kan hota Sverige och därmed också kommunens säkerhet. Vi 
strävar efter ett optimalt skydd av vår verksamhet som behövs för att 
kommunens invånare ska få den samhällsservice som vilar på Marks 
kommun att leverera. Arbetet utgår från att vi klassificerar och skyddar 
känslig information, har ett relevant personalskydd och ett lämpligt till-
trädesskydd. 
 
Informationssäkerhetsarbetet omfattar all information, oavsett form. 
Detta inkluderar förutom information i IT-system även exempelvis 
handskriven information och information som kommuniceras i ett sam-
tal. 

Vi förebygger hot och våld mot anställda och förtroendevalda 

Marks kommun ska arbeta förebyggande mot hot, trakasserier och våld 

mot anställda och förtroendevalda. Vi ska arbeta kontinuerligt och sys-

tematiskt för att säkerställa en hög personsäkerhet. För att arbetet ska 

fungera väl finns ett gemensamt förhållningssätt och stöd när något 

händer. 

Vi motverkar otillåten påverkan och korruption  

Som förtroendevald eller anställd i Marks kommun har vi ett särskilt an-

svar mot våra invånare att bekämpa mutor och andra former av kor-

ruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartisk-

het. På så sätt rubbas inte invånarnas förtroende och rättssamhället 

försvaras och stärks. Vi har tydliga regler kring vad som gäller och hur 

anställda och förtroendevalda ska agera. 

  



 

 

Sida 5(5) 

Ansvarsfördelning  

Kommunfullmäktige beslutar policyn för kommunens koncernövergri-
pande mål och inriktning för trygghets- och säkerhetsarbetet. 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommunövergripande planer, riktlinjer 
och har det övergripande ansvaret för samordning, delegering, plane-
ring och uppföljning av trygghets- och säkerhetsarbetet. Arbetet med 
trygghet och säkerhet ska följa kommunens mål- och resultatstyrnings-
modell och ska följas upp av kommunstyrelsen årsvis i samband med 
bokslut. 
 
Nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att respektive verksamhet 

omsätter policyn och kommunstyrelsens viljeinriktning. Nämnd och sty-

relse har det övergripande ansvaret för att policyn med tillhörande pla-

ner och riktlinjer integreras i den ordinarie verksamheten. Förvaltningar 

och bolag ska bidra i det kommunövergripande arbetet med att utveckla 

det samlade trygghets- och säkerhetsarbetet. 

 

Kommundirektören ansvarar för verkställighet och samordning av 

tjänstemannaorganisationen för att effektivt omsätta policyn och kom-

munstyrelsens inriktning och vilja. Kommundirektören svarar även för 

att det finns en utbildad och övad central krisledning som kan hantera 

olika former av samhällsstörningar. 

Samtliga medarbetare som berörs av trygghets- och säkerhetsarbete 

ska inkluderas och aktivt medverka till att gällande säkerhetsregler och 

rutiner tillämpas. Alla anställda inom Marks kommun ska få relevant in-

formation, utbildning och övning för att öka trygghets- och säkerhets-

medvetenheten. Policyn ska finnas med som en del av introduktionen 

av nya chefer och medarbetare i Marks Kommun. 

Utvärdering och giltighetstid 
Policyn för trygghets- och säkerhetsarbetet i Marks kommun revideras 
vart fjärde år om inget annat beslutas. Revidering innebär att policyn 
prövas avseende aktualitet samt att justeringar görs vid behov. Revide-
ringen sker under en mandatperiods första år. 
 
Förvaltningar och bolag ska årligen i samband med årsbokslut rappor-
tera till nämnd/styrelse för att säkerställa att trygg och säkerhetsar-
betet följer de uppställda mål som policyn omfattar. Resultatet ska även 
rapporteras till kommunstyrelsen som har ansvaret för samordning och 
inriktning av arbetet. 


