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§ 245 Uppdaterat program för Haninge kommuns
säkerhet och riskhanteringsarbete
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Risker och sårbarheter kan ge upphov till skador och leda till
oönskade konsekvenser för människor, egendom och miljö. Vår
omvärld och den samhällsutveckling vi är en del av, regionalt och
lokalt, exponerar kommunen för nya och förändrade hotbilder. Det
globala säkerhetspolitiska läget präglas dessutom av instabilitet och
oförutsägbarhet som är svårbedömt. Sammantaget är hotbilden idag
än mer komplex och påverkas ytterligare av bland annat
klimatförändringar, IT-attacker, organiserad brottslighet, terror,
våldsbejakande extremism, höjd beredskap och ytterst krig.
För att arbeta systematiskt och effektivt med en komplex och
föränderlig hotbild har ett antal säkerhetsområden identifierats.
Områdena har var för sig specifikt fokus och kräver olika insatser.
Gemensamt har dessa säkerhetsområden beroenden till varandra
och behöver därför samverka i delar av utförandet. 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.
KF fattade 2011-03-07, § 27, beslut om nu gällande program för
Haninge kommuns säkerhets- och riskhanteringsarbete. Mot
bakgrund av en föränderlig omvärld och nya hotbilder finns behov
av att uppdatera programmet. Samtidigt föreslås att nu gällande
policy för systematiskt brandskyddsarbete i Haninge kommuns
verksamheter beslutad av KS 2012-08-20, § 166 ersätts av
programmets säkerhetsområde Skydd mot olyckor samt att nu
gällande policy för informationssäkerhet beslutad av KS 2015-1209, § 333, ersätts av programmets säkerhetsområde
Informationssäkerhet.
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Programmet har varit på remiss hos samtliga nämnder och bolag.
Sammantaget ser instanserna positivt på det uppdaterade förslaget
till program.
Förvaltningens synpunkter

Ett systematiskt arbete med att upprätthålla trygga och säkra platser
samt robusta verksamheter är några av flera betydelsefulla faktorer
för att värna om medborgarnas förtroende och kommunens
attraktionskraft. Så långt som möjligt ska konsekvenser minimeras
vid olyckor och samhällsstörningar, särskilt inom samhällsviktiga
funktioner. Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete 2019-2022 sammanför och förklarar
övergripande det arbete som krävs för att möta ovanstående
komplexa hotbild och föränderliga risker.
Programmet utgör kommunens inriktning och övergripande mål för
det sammanhållande arbetet inom krisberedskap, civilt försvar,
säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, informationssäkerhet och
internt skydd. Programmet skapar dessutom förutsättningar till en
fortsatt stärkt säkerhetskultur och kunskap om risker hos nämnder
och bolag.
Underlag för beslut

- Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete 2019 – 2022
- Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete antaget 2011-03-07, § 27
- Beslut Äldrenämnden 2019-10-23 § 160
- Beslut Idrott- och fritidsnämnden 2019-10-23 § 107
- Beslut Kultur- och demokratinämnden 2019-10-22 § 130
- Beslut Grund- och förskolenämnden 2019-10-23 § 113
- Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-10-22 §
91
- Beslut Socialnämnden 2019-10-22 § 145
- Beslut Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 § 162
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- Remissvar Tornberget Fastighetsförvaltning AB 2019-10-22
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete 2019-2022 antas och ersätter nu gällande
program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete.
2. Policy Systematiskt brandskyddsarbete utgår och ersätts av
programmets säkerhetsområde Skydd mot olyckor.
3. Policy Informationssäkerhet ersätts av programmets
säkerhetsområde Informationssäkerhet.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras.
Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut,
att ärendet återremitteras, och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliavdelningen KSF
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge Bostäder
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