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Kommunledningsförvaltningen

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

Inledning
Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot
oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor,
egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet är brett och sträcker sig längs hela skalan från
frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela
eller delar av samhället.
Kommunens ansvar inom området Trygghet och säkerhet regleras bland annat i Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och omfattar
både den egna verksamheten och det geografiska området samt förebyggande och akuta
åtgärder.

Syfte
Det övrigripande syftet med kommunens arbete med Trygghet och säkerhet är:
• färre oönskade händelser
• mindre konsekvenser av sådana händelser
• ökad förmåga att hantera oönskade händelser

Omfattning
Arbetet med Trygghet och säkerhet i Ljungby kommun består av följande områden:
• Skydd mot olyckor
• Krisberedskap
• Internt skydd
• Civilt försvar
• Brottsförebyggande
• Planering och byggande
• Säkerhetsskydd
• Informationssäkerhet
• Folkhälsa
Arbete är fördelat mellan olika förvaltningar och funktioner och när samordning krävs sker
detta genom arbetsgruppen Trygghet och säkerhet som består av representanter från alla
förvaltningar, räddningschef och folkhälsosamordnare och leds av kommunens
säkerhetssamordnare.
Inom respektive område upprättas i den mån det behövs ytterligare styrdokument som
verksamhetsplan, handlingsplan och rutin.

Mål
Ljungby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Vi ska
bedriva en verksamhet som förebygger ohälsa och olycksfall och en verksamhet som kan
pågå med ett minimum av skador och driftstörningar.
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