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2021-04-27

§ 176 Säkerhetspolicy för Linköpings kommunkoncern,
antagande
Dnr KS 2021-175
Ärende
Kommunledningsförvaltningen föreslår en översyn av kommunens
styrdokument avseende säkerhetsarbetet i de delar arbetet berör




informationssäkerhet,
intern säkerhet,
krisberedskap och civilt försvar.

Syftet med översynen är att renodla den befintliga dokumentationen och
säkerställa att dokumentationen ger en samlad och heltäckande styrning av
säkerhetsarbetet i de delar det definieras ovan. Behovet av översyn och
revidering av styrdokumentationen har uppkommit bl.a. med anledning av att
det nationellt sett sker stora förändringar på området. Kommunens uppdrag
avseende krisberedskap och civilt försvar utökas i takt med att
kommunöverenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar, tecknade av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner
och regioner (SKR), revideras och utvecklas.
Uppdraget är avgränsat från att hantera de delar av säkerhetsarbetet som berör
området trygghet och brottsförebyggande arbete. I trygghetsarbetet ingår det
arbete som riktas gentemot kommunens medborgare eller besökare, och som
styrs bl.a. av de kommunövergripande trygghetsmålen samt medborgarlöftet.
Inom detta område finns bl.a. styrdokument som avser hantering av
våldsbejakande extremism och avhopparverksamhet samt en handlingsplan för
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. En översyn och revidering
av dessa styrdokument hanteras i särskilt ärende.
Översynen har lett fram till att en ny säkerhetspolicy föreslås. Den nya
säkerhetspolicyn omfattar informationssäkerhet, intern säkerhet, krisberedskap
samt civilt försvar. Kommunstyrelsen ges enligt förslaget i uppdrag att ta fram
och fastställa riktlinjer inom ovanstående områden.
Mot bakgrund av den nya säkerhetspolicyns vidare omfattning kan tidigare
informationssäkerhetspolicy och policy för kameraövervakning upphävas. Den
tidigare gällande säkerhetspolicyn ska också upphöra att gälla i och med
fastställandet av ny säkerhetspolicy.
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Till säkerhetspolicyn föreslås också en bilaga i vilken kommunens
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt
försvar under mandatperioden framgår. Kommunernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar regleras i huvudsak av dels Överenskommelse
om kommunernas arbete med krisberedskap 2019-2022 dels Förlängd och
justerad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 20182021, vilka båda har tecknats mellan MSB och SKR. Övergripande mål och
inriktning avseende krisberedskap har tidigare framgått av ”Riktlinje för
Linköpings kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022”, vilken tidigare
har bilagts kommunens övergripande Risk- och sårbarhetsanalys. Med
anledning av förslaget till ny bilaga föreslås denna riktlinje att upphävas.
Vidare föreslås kommunens övergripande mål och inriktning för kommunens
arbete med civilt försvar att inkluderas i bilagan.
En handling benämnd ”Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred
och vid höjd beredskap” har också legat som bilaga till kommunens
övergripande risk- och sårbarhetsanalys. I och med förslaget kan handlingen
tas fram och fastställas av kommundirektören, som en tillämpningsanvisning
med koppling till riktlinjen för krisberedskap och civilt försvar. Härmed
föreslås ”Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd
beredskap” upphävas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-20, § 117
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-04-27
1. Förslag till ny Säkerhetspolicy för Linköpings kommunkoncern, inklusive
bilagan Linköpings kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar,
antas.
2. Nuvarande Säkerhetspolicy i Linköpings kommun upphävs.
3. Nuvarande Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun upphävs.
4. Nuvarande Policy för kommunens yttranden angående allmän
kameraövervakning till länsstyrelsen upphävs.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till säkerhetspolicyn ta fram riktlinjer
för intern säkerhet, informationssäkerhet samt krisberedskap och civilt
försvar.
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6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför beslut i kommunfullmäktige
revidera Bilaga till det särskilda ägardirektivet genom att däri införa
Säkerhetspolicy för Linköpings kommunkoncern.
7. Nuvarande bilagor till Risk- och sårbarhetsanalysen; Plan för Linköpings
kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap samt Riktlinje för
Linköpings kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022, upphävs.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en detaljerad åtgärdsplan som
avser att hantera sårbarheter identifierade i risk- och sårbarhetsanalysen.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-20, § 117
Tjänsteskrivelse – Säkerhetspolicy för Linköpings kommunkoncern,
antagande, 2021-03-31
Bilaga 1 – Förslag till Säkerhetspolicy för Linköpings kommunkoncern
Bilaga 2 – Förslag till bilaga till säkerhetspolicyn - Linköpings kommuns
arbete med krisberedskap och civilt försvar
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till ny Säkerhetspolicy för Linköpings kommunkoncern,
inklusive bilagan Linköpings kommuns arbete med krisberedskap och
civilt försvar, antas.
2. Nuvarande Säkerhetspolicy i Linköpings kommun upphävs.
3. Nuvarande Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun
upphävs.
4. Nuvarande Policy för kommunens yttranden angående allmän
kameraövervakning till länsstyrelsen upphävs.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till säkerhetspolicyn ta fram
riktlinjer för intern säkerhet, informationssäkerhet samt
krisberedskap och civilt försvar.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför beslut i kommunfullmäktige
revidera Bilaga till det särskilda ägardirektivet genom att däri införa
Säkerhetspolicy för Linköpings kommunkoncern.
7. Nuvarande bilagor till Risk- och sårbarhetsanalysen; Plan för
Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap
samt Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap
2019-2022, upphävs.
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8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en detaljerad åtgärdsplan
som avser att hantera sårbarheter identifierade i risk- och
sårbarhetsanalysen.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och förvaltningar (inkl. policy)
Kommundirektör, Paul Håkansson
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Säkerhetschef, Anders Fernemark
Jurist, Sandra Bergström
Säkerhetsstrateg, Fredrik Rask
VD-assistent, Anna Mevius
Kommunkansliet (politiska styrdokument och uppdrag)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

4 (4)

