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Syftet med säkerhetsarbetet är att:  

Säkerhetsarbetet ska implementeras och utvecklas i alla kommunens 

verksamheter. Förvaltningen ska verka för en säker och trygg kommun 

genom att förebygga oönskade händelser och hantera förluster, störningar 

och skador. Genom en god planering och förebyggande åtgärder ska 

kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, 

verksamhet, egendom, ekonomi och miljö samt även säkra kommunens 

verksamheter även om extraordinära händelser skulle inträffa. Vårgårda 

kommun ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Strategi 

för säkerhet ska stärka varumärket Vårgårda kommun. 

 

Övergripande strategi med säkerhetsarbetet är att:  

 

✓ Vårgårda kommuns målsättning är att all personal och politiska 

företrädare ska känna sig trygga och trivas på sin arbetsplats. 

✓ Tillgodose befolkningens behov av skydd, värme, vatten, el, 

sjukvård, omsorg, livsmedel, utbildning och information.  

✓ Säkerställa tillförlitlig hantering av uppgifter som rör rikets säkerhet. 

✓ Ha en acceptabel säkerhetsnivå på skyddsvärda objekt i kommunens 

geografiska ansvarsområde. 

✓ Säkerställa en väl fungerande kommunal verksamhet med så få 

störningar och egendomsförluster som möjligt. 

✓ Bidra till att kommunens ekonomi förvaltas på bästa sätt.  

✓ Ingå som en del av att kvalitetssäkra arbetet i kommunen. 

✓ Skadeutvecklingen ska följas och uppvisa en vikande trend. 

✓ Bidra till en ökad riskmedvetenhet, kunskap och kommunikativt 

förhållningssätt hos kommunens personal.  

✓ Förändra eller utveckla attityder och beteenden avseende 

krisberedskap och det övriga säkerhetsarbetet. 

✓ Kommunen ska samverka med polis, räddningstjänst, föreningsliv 

och andra aktörer för ett ännu tryggare Vårgårda. 

✓ Vårgårda kommun ska medverka till att stärka Sveriges totalförsvar 

genom att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktiga 

samhällsfunktionerna samt vid behov lämna stöd till försvarsmakten. 

 

 




