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Trygghets- och säkerhetspolicy
Enköpings kommuns trygghets- och säkerhetsarbete syftar till att
kommunen varje dag, på ett tryggt och säkert sätt, ska erbjuda välfärd och
service till kommunens invånare och besökare, oavsett vad som inträffar.
Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter miljöer som är trygga och säkra. Vare
sig det handlar om tillförlitliga och säkra digitala tjänster, tillträde till lokaler,
eller hur kontinuitet säkras i samhällsviktiga verksamheter, krävs ett systematiskt
arbete där det är i de enskilda verksamheterna som effekten nås. Ett systematiskt
arbete förutsätter att det finns en tydlig och fungerande struktur för ledning,
stöd och samverkan. Ett systematiskt arbete behöver också vara erfarenhetsoch kunskapsbaserat, där kommunens verksamheter ska integrera perspektiven
risk, trygghet och säkerhet i sina ordinarie processer och tillämpa det i sitt
vardagliga arbete.
I ett tryggt Enköping är den reella risken för att utsättas för brottsliga handlingar
låg. Ett tryggt Enköping är samtidigt en plats där individen upplever en känsla av
trygghet. Det trygghetsskapande arbetet behöver således fokusera både på det
reella och det upplevda; där stadens fysiska utformning såväl som ungdomars
förutsättningar för en trygg uppväxt är viktiga delar.
Säkerhet, och riskhantering, i kommunens verksamheter ska bedrivas på alla
nivåer, inom alla verksamheter. Rapportering av risker, tillbud och skador är en
viktig komponent i arbetet och åtgärder ska utgå från analys där en relevant
riskekonomi ska uppnås. Därför ska alla risker, tillbud och skador dokumenteras
och utredas.
Enköpings kommun är en viktig del i det svenska totalförsvaret och ska utifrån
detta vara en trovärdig och robust aktör. Totalförsvarsarbetet bygger på en god
krisberedskap. För att möta omvärldens, och invånarnas, förväntningar på
kommunen behöver verksamheterna vara medvetna om sina egna
skyddsvärden och hur de genom kontinuitetshantering kan bidra till att
samhällets funktionalitet upprätthålls, oavsett vad som inträffar.
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I en allt mer föränderlig och digital värld blir kommunens hantering av olika
informationsmängder allt viktigare. Information behöver vara tillgänglig, riktig
och endast läsbar för behöriga, varje dag, för varje informationsbärare, samt i
enlighet med verksamhetens behov. En väl fungerande verksamhet förutsätter
därför att informationssäkerhet är integrerat i verksamhetens samtliga
processer, modeller och arbetssätt.
För att säkerställa ett enhetligt arbete i kommunens verksamheter som
grundar sig i denna policy konkretiseras policyn genom riktlinjer, rutiner
och andra styrdokument som anger vad som gäller för Enköpings
kommuns arbete med trygghet och säkerhet. Området omfattar:
•

•
•
•

Trygghet (exempelvis brottsförebyggande, trygghetsskapande,
samordning av arbetet mot Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
(ANDTS))
Säkerhet (exempelvis personsäkerhet, brandskydd, internt skydd,
skadeförebyggande arbete)
Beredskap (exempelvis krisberedskap, skydd mot olyckor,
totalförsvarsplanering och säkerhetsskydd)
Informationssäkerhet (exempelvis identifiera säkerhetsåtgärder utifrån
verksamhetsbehov samt arbete med dataskydd)
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