Diarienummer: Ks2019/0025.016

Verksamhetsplan
Säkerhetsskydd

Gäller från:
Gäller för:
Globalt mål:
Fastställd av:
Utarbetad av:
Revideras senast:
Version:
Dokumentansvarig förvaltning:

2019-03-12
Ljungby kommun och dess bolag
Kommunstyrelsen
Säkerhetsskyddschef
2020-12-31
1
Kommunledningsförvaltningen

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.
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Inledning
Om vissa verksamheter i Sverige utsätts för ett angrepp, kan det orsaka allvarliga
konsekvenser för landets säkerhet. Det kan handla om verksamheter som berör vår
energiförsörjning, vår telekommunikations- eller transportsektor.
Dessa verksamheter, däribland myndigheter som Ljungby kommun, kan i sitt uppdrag behöva
hantera hemliga uppgifter. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på
rikets säkerhet.

Syfte
Syftet med denna verksamhetsplan är att den ska vara ett övergripande och gemensamt
dokument för Ljungby kommuns säkerhetsskyddsarbete.
Planen redovisar kommunstyrelsens viljeinriktning och mål för säkerhetsskyddsarbetet.
Planen konkretiseras i särskilda anvisningar i separata dokument som fastslås av
säkerhetsskyddschefen.
Verksamhetsplanen följer kommunens Policy för trygghet och säkerhet (KS2016/0245.016)
och gäller såväl Ljungby kommun som dess bolag.

Mål
Ljungby kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att den samhällsviktiga verksamheten
inom kommunens ansvarsområden skyddas. På så vis ges även ett skydd för Sveriges
säkerhet. Några exempel på samhällsviktiga verksamheter som kan beröra eller ha betydelse
för Sveriges säkerhet är energiförsörjning, tele- och datakommunikationer, vattenförsörjning,
transporter och livsmedelsförsörjning.

Definition av säkerhetsskydd
Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen:
• Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets Sveriges säkerhet.
• Skydd av uppgifter som omfattas av sekretess (hemliga uppgifter), enligt
offentlighets- och sekretesslagen, som rör Sveriges säkerhet.
• Skydd mot terroristbrott (terrorism), enligt lagen om straff för terroristbrott, även om
brott inte hotar Sveriges säkerhet.
Säkerhetsskyddet ska utifrån detta förebygga att:
• Uppgifter som omfattas av sekretess och som berör Sveriges säkerhet obehörigen röjs,
ändras eller förstörs (informationssäkerhet)
• Obehöriga inte får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som har
betydelse för Sveriges säkerhet eller där verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning)
• Personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har
betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetsprövning)
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Lagar och regelverk
Skyddet för hemliga uppgifter har en särställning med långtgående författningskrav för att
bl.a. förebygga att sådana uppgifter obehörigen röjs. Kraven på skydd regleras i
säkerhetsskyddslagen (SFS1996:627) och den kommande säkerhetsskyddslagen
(SFS2018:585).
Utöver detta finns Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) och Rikspolisstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om säkerhetsskydd (RPSFS 2010:03).
Säkerhetsskyddslagen gäller verksamheter hos kommunen samt aktiebolag, handelsbolag,
föreningar och stiftelser över vilka kommunen utövar rättsligt bestämmande.
Utöver detta finns en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar ersättning och uppgifter och
därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med civilt försvar under perioden 2018-2020.

Roller, ansvar och organisation
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet i kommunen vilar på kommunstyrelsen.
Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand det ordinarie verksamhetsansvaret och
ska vara integrerat i ordinarie arbete.
Kommunfullmäktige fastställer policy för trygghet och säkerhet.
Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan för säkerhetsskydd och är ytterst ansvarig
för säkerhetsskyddet i kommunen.
Kommundirektör och övriga förvaltningschefer samt VD:ar ansvarar för att i nära
samarbete med säkerhetsskyddschefen utforma säkerhetsskyddet på förvaltningar och bolag.
Säkerhetsskyddschefen utövar kontroll över att säkerhetsskyddet finns, är tillräckligt och
fungerar. Säkerhetsskyddschefen ska vidare samordna skyddet samt säkerställa att berörd
personal ges erforderlig utbildning. Säkerhetsskyddschefen är kommunens kontaktperson mot
Säkerhetspolisen.
Ljungby kommuns säkerhetsskyddschef är tillika säkerhetsskyddschef över de kommunala
bolagen.
Biträdande säkerhetsskyddschef utgörs av kommunens informationssäkerhetssamordnare
och biträder samt ersätter vid behov säkerhetsskyddschefen.
Säkerhetsskyddsombud samordnar i samverkan med säkerhetsskyddschefen
säkerhetsskyddet inom de kommunala bolagen.
Arbetsgrupp för trygghet och säkerhet är kommunens förvaltningsövergripande forum för
frågor som rör trygghet och säkerhet. Gruppen utgör referensgrupp för
säkerhetsskyddsarbetet.
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Uppföljning och revidering
Kommunens säkerhetsskydd kontrolleras av Säkerhetspolisen som har möjlighet att göra en
revision av hur kommunen lever upp till gällande lagstiftning.
Utöver det kommer länsstyrelsen årligen att följa upp hur kommunens arbete med
säkerhetsskyddet fortlöper med utgångspunkt från ”Överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar” som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting samt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och som gäller till och med år 2020.
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