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Ny bok om Säkerhetsjuridik
En ny utgåva av boken ”Säkerhetsjuridik för kommuner” kommer ut inom
kort.
Boken ger en orientering om vilka bestämmelser som reglerar kommunens
skyldigheter och möjligheter när det gäller säkerhetsarbete.
Liksom andra fastighetsägare, arbetsgivare och leverantörer har kommunen
skyldighet att skydda sin egen egendom och sin personal mot skador. Kommunens möjlighet att skydda sin verksamhet mot olika faror är dock något
begränsad i förhållande till det privata företagets möjligheter. Kommunen är
en myndighet som skall vara öppen för insyn och för service.
Med säkerhetsarbete i en kommun avses inte enbart arbetet med att skydda
kommunens egen egendom och personal m.m. Kommunen har också ett omfattande ansvar för att skydda allmänheten och omgivningen mot skador och
olägenheter. I speciallagstiftningen regleras kommunens ansvar för att
skydda kommunmedborgarna mot oordning och misär. Kommunen har
också ett omfattande ansvar för miljön och hälsoskyddet i kommunen. Vid
sin samhällsplanering och tillsynsverksamhet skall kommunen se till att det
inte uppkommer olyckor och olägenheter i kommunen.
I takt med den ökade användningen av IT-stöd i den kommunala verksamheten har frågor om IT-säkerhet aktualiserats. Om inte IT-stödet är pålitligt
ökar kommunens sårbarhet samt risken för avbrott och störningar. Kommunerna måste också ha beredskap för extraordinära händelser och ha en
effektiv krisledning.

Det är viktigt att kommunen har en helhetssyn på sitt säkerhetsarbete och på
sin roll i samhällsfunktionen. Kommunens säkerhetsarbete underlättas om
det finns en säkerhetssamordnare i kommunen.
Boken som tagits fram av advokaten Siv Ann Andermyr och förbundsjuristen
Irene Reuterfors-Mattsson är tänkt att kunna användas som handbok/uppslagsbok för förtroendevalda och tjänstemän i det dagliga säkerhetsarbetet
samt i utbildningssammanhang.
Boken ges ut av Kommentus Förlag, tel. 08-709 59 90.

Kurser
Kurser i säkerhetsjuridik för kommuner kommer att hållas i Malmö,
Göteborg och Stockholm den 16 april, 17 april respektive 18 april 2002.
För anmälan kontakta Gun-Britt Rostock, tel. 08-452 79 85.
För mer information kontakta Irene Reuterfors-Mattsson, tel. 452 75 44.
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