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§ 113 Uppdaterat program för Haninge kommuns
säkerhet och riskhanteringsarbete
Sammanfattning

För att arbeta systematiskt och effektivt med den komplexa och
förändrade hotbilden har ett antal säkerhetsområden fastställts.
Områdena har var för sig specifikt fokus och kräver olika insatser.
Gemensamt har dessa områden beroenden till varandra och behöver
därför samverka i delar av utförande. Att sammanföra dessa
uppgifter med sammankopplade syften i ett gemensamt program
skapar förutsättningar för ett överskådligt, långsiktigt och
samordnat arbete. Härigenom säkerställs ett kommungemensamt
och systematiskt arbetssätt.
Program för Haninge kommuns säkerhets- och riskhanteringsarbete
2019 - 2022 sammanför och förklarar övergripande det arbete som
krävs för att uppnå myndighetskrav och lokala riskbilder.
Programmet utgör kommunfullmäktiges styrdokument om
inriktning och övergripande mål för det sammanhållande arbetet av
följande områden: Krisberedskap, Skydd mot olyckor, Civilt
försvar, Informationssäkerhet, Säkerhetsskydd, Internt skydd.
Inom området krisberedskap som syftar till att höja beredskapen
vid extraordinära händelser arbetar utbildningsförvaltningens
säkerhetssamordnare med att öka förmågan för krisledning, utbildar
och utvecklar förvaltningens verksamheter till att arbeta i linje med
hur förvaltningen och kommunen hanterar en kris. Här är även
utbildningsförvaltningens säkerhetssamordnare med inom
Samverkan Stockholmsregionen varje torsdag och delar lägesbilder
till övriga kommunen om hur läget ser ut i Haninge kommun och
hela Storstockholm. POSOMs ledningsgrupp är även något som
utbildningsförvaltningens säkerhetssamordnare sitter med i och
som även ingår inom detta område.
Inom området skydd mot olyckor som syftar till att förebygga
vardagsolyckor arbetar utbildningsförvaltningens
säkerhetssamordnare med att skicka ut utbildningar till
förvaltningens verksamheter för praktiska brandutbildningar på
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brandstation samt utbilda brandansvariga och kontrollanter i
kommunens digitala system för det systematiska brandskyddet som
heter REQS. Allt handlar om att stärka det systematiska
brandskyddsarbetet.
Inom området Civilt försvar som handlar om att återuppta
totalförsvarsplaneringen är utbildningsförvaltningens
säkerhetssamordnare med och stödjer KSF som leder och äger
denna planering. Detta är ett pågående arbete som inte är klart än
utan under bearbetning. Handlar om krigsplacering, skyddad
ledningsplats, trygghetspunkter, att stödja försvarsmakten och att
höja den enskildes förmåga.
Inom området internt skydd som handlar om en störningsfri, trygg
och kostnadseffektiv verksamhet arbetar utbildningsförvaltningens
säkerhetssamordnare med frågor som rör egendomsskydd, interna
oegentligheter, försäkringsfrågor och incidentrapporteringar.
Utbildningsförvaltningens säkerhetssamordnare arbetar med att
följa och utbilda inom Kia rapporteringen för tillbud, olycksfall
samt hot och våld.
Inom området informationssäkerhet som handlar om respekt och
skydd av kommunens informationstillgångar har
utbildningsförvaltningens säkerhetssamordnare varit delaktig i att
utbilda inom GDPR samt stödjer KSF inom utbildningar för att
klassa olika system och informationstillgångar.
Inom området säkerhetsskydd som handlar om rikets säkerhet och
skydd mot terrorism leds detta arbete av KSF. Själva arbetet är
under bearbetning och utbildningsförvaltningens
säkerhetssamordnare stödjer KSF inom arbetet med
säkerhetsskyddsanalys, säker informationsdelning, fysisk säkerhet,
personalsäkerhet och informationssäkerhet.
Förvaltningens synpunkter

Hela programmet genomsyrar kommunens ansvarsområden från
planering till utförande i samverkan med både interna och externa
aktörer. Programmet i sig är inte nytt utan har funnits i kommunen
sedan tidigare men har blivit lite tydligare i sin form och skrift i det
uppdaterade programmet. Utbildningsförvaltningen arbetar med
och stödjer arbetet som beskrivs i program för Haninge kommuns
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säkerhets- och riskhanteringsarbete. Utbildningsförvaltningen
tycker att programmet är bra och tydligt.
Underlag för beslut

- Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete 2019-2022.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden antar utbildningsförvaltningens
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag. Alexandra Anstrell (M) deltar inte i
beslutet.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar på följande tilläggsförslag:
1. Grund och förskolenämnden antar tilläggsförslag till yttrande
och överlämnar det till kommunstyrelsen. Motiveringen biläggs
protokollet.
Ordförande Tobias Hammarberg (L) yrkar avslag till
Alexandra Anstrells (M) tilläggsförslag och yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden vill godkänna Alexandra Anstrells
(M) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden har avslagit
Alexandra Anstrells (M) tilläggsyrkande. Omröstning begärs.
Omröstningsresultat

Ordföranden beslutar att de som vill avslå Alexandra Anstrells (M)
tilläggsyrkande röstar ja och de som vill bifalla Alexandras
Anstrells (M) tilläggsyrkande röstar nej.
Sex röstar ja, två röstar nej och en avstår. Tobias Hammarberg (L),
Ann-Christine Erlandsson (S), Marja Väisänen (S), Håkan Persson
(C), Henric Malmvall (KD) och Margareta Ekström (V) röstar ja.
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Alexandra Anstrell (M) och Sverre Ekdahl (M) röstar nej. Kent
Svensson (SD) avstår.
Ordföranden finner att grund- och förskolenämnden har avslagit
Alexandra Anstrells (M) tilläggsyrkande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden antar utbildningsförvaltningens
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M) och Sverre Ekdahl (M) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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