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INLEDNING
I denna policy för trygghet och säkerhet menas med TRYGGHET frånvaro av upplevd oro.
Trygghet kan alltså uppnås dels genom att den faktiska säkerheten ökar och dels genom att
åtgärder som ökar själva känslan av trygghet ökar.
Med SÄKERHET menas frånvaro av oönskade händelser, skador eller andra konsekvenser
för den enskilde eller samhället.
En trygg och säker kommun för alla som bor och vistas i kommunen oavsett ålder och kön,
ska kunna beskrivas som en kommun där det sker få oönskade händelser. Om dessa sker ska
de hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar.
Förutsättningar för detta är att medborgare och politiker ska ha ett säkerhetsmedvetande som
i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden. En viss del av de
oönskade händelserna som sker inom en kommuns geografiska område ligger dock helt
utanför kommunens möjlighet att påverka. Även den upplevda oron grundar sig till stor del
på förhållanden som kommunen har små möjligheter att påverka.
Policyn för trygghet och säkerhet, tillika del av handlingsprogrammet för trygghet och
säkerhet, har tydliga kopplingar till både kommunens folkhälsoprogram och översiktsplan. I
folkhälsoprogrammet finns ett utvecklingsområde med rubriken ”Sunda och säkra miljöer”. I
översiktsplanen finns ett avsnitt med rubriken ”Miljö och riskfaktorer” som beskriver
områden som särskilt ska beaktas vid samhällsplaneringen för att skapa ett tryggt och säkert
samhälle.
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SYFTE OCH UPPLÄGG
Policyn som antas av kommunfullmäktige och strategierna som antas av kommunstyrelsen
bildar tillsammans det handlingsprogram för trygghet och säkerhet som kommunen är skyldig
att upprätta enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
I strategin för trygghet och säkerhet lyfts det fram viktiga framgångsfaktorer, strategiskt
viktiga arbetsuppgifter för kommunen samt särskilda satsningar under mandatperioden.
Framgångsfaktorerna utgör samhällets samlade insatser och ansvar. Ansvaret ligger ofta på
den enskilde, det vill säga individer, fastighetsägare, verksamhetsutövare och organisationer.
I strategin för trygghet och säkerhet anges ansvarig nämnd, förvaltning och avdelning för
respektive programområde. Till den övergripande policyn finns tillhörande strategier för de
ingående programområdena förebyggande brandsäkerhet, operativ räddningstjänst,
trafiksäkerhet, fallprevention, suicidprevention, drog- och brottsprevention, vattensäkerhet,
samhällsplanering och krisberedskap (utgör också plan för extraordinära händelser).
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Uppföljning av policyn och strategierna sker efter 2 år och redovisas till brand och säkerhet
genom en rapport för det samlade arbetet med trygghet och säkerhet. Rapportmallen
tillhandahålls av brand och säkerhet. Dessutom ska fortlöpande uppföljning och utvärdering
inom respektive programområde redovisas till ansvarig förvaltning/bolag och nämnd/styrelse.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska kommunfullmäktige fatta beslut om hur
kommunens brandförebyggande och räddningstjänst är ordnat och hur den planeras. Med
anledning av lagkravet har brand och säkerhet tagit fram ett separat dokument ”delprogram
förebyggande och operativ räddningstjänst” som kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

POLICY
Utsattheten för brott, olyckor, bränder och samhällskriser samt andra oönskade
händelser ska minska. Den upplevda tryggheten ska öka och Örnsköldsviks kommun
ska vara en kommun där det är tryggt att bo och åldras i.
TRYGGHET OCH SÄKERHET I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN UPPNÅS GENOM

att boende och besökare i Örnsköldsviks kommun ska ges möjlighet att leva och verka i ett
tryggt och säkert samhälle
att verksamhet inom Örnsköldsviks kommuns förvaltningar och bolag alltid ska bedrivas på
ett tryggt och säkert sätt
att inträffade händelser ska hanteras på ett sådant sätt att ordinarie verksamhet kan fortgå
att anställda inom kommunen ska ges möjlighet att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor
i det dagliga arbetet
att den enskildes egen förmåga att hantera olyckssituationer stärks genom utbildning och
information
ett brett och samordnat förebyggande arbete mot oönskade händelser
att en god förmåga att agera vid inträffade olyckor och kriser upprätthålls
att samverka med andra myndigheter, organisationer och näringsliv för att förstärka arbetet
med trygghet och säkerhet i kommunen
att tillsyn och kontroll av särskilt farliga verksamheter genomförs
ständig förbättring att minska antalet olyckor och konsekvenser av olyckor genom
uppföljning och analys

