Säkerhetsundersökningen 2021
Säkerhetsarbetet i Sveriges kommuner
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1 Bakgrund och syfte
SäkerhetsBranschen arbetar för ett säkrare och tryggare Sverige. Tillsammans med SEM Group
(Säkerhet inom Elektronik & Mekanik), Svenska Brandsäkerhetsföretag (Svebra) och Sveriges Lås och
Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) har vi undersökt hur kommunerna arbetar med säkerhet.
Kommunerna ansvarar i stor utsträckning för invånarnas samhällsservice och i delar av denna –
förskola, skola och äldreomsorg – finns också samhällets mest sårbara. Det är således viktigt att
kommunerna har ett högt säkerhetsmedvetande och inte utsätter medborgarna för onödiga risker.
I denna studie, Säkerhetsundersökningen, tillfrågas samtliga landets kommuner om hur de arbetar
med säkerhet på olika sätt. Syftet är att identifiera områden där kommunen eller andra aktörer kan
utveckla verksamheten och förbättra säkerheten.

2 Metod
Datainsamlingen påbörjades under juni 2021 och avslutades i augusti samma år. Datainsamlingen har
skett genom att samtliga Sveriges kommuner fått e-post med länk till webbenkät och önskemål att
fylla i denna. E-post har skickats till adresser enligt sändlista från organisationen Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Ett fysiskt brev har även skickats till säkerhetschef eller motsvarande i samtliga
kommuner, med önskemål om deltagande i undersökningen. En påminnelse per e-post skickades två
veckor efter det första e-postmeddelandet till de kommuner som då inte svarat på enkäten.
Totalt tillfrågades landets samtliga 290 kommuner, varav 101 svarade (se bilaga för vilka dessa är).
Det ger en svarsandel på 34,8 procent. Det har inte tillämpats något viktningsförfarande som
korrigerar för bortfallet. Resultatet från undersökningen anses likväl relativt väl kunna representera
kommunerna. Vid tolkning av resultat är det dock viktigt att ta hänsyn till undersökningens
begränsningar.
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3 Säkerhetsläget
Utsattheten för brottsligheten är ojämnt fördelad sett till olika grupper av befolkningen liksom
mellan och inom olika kommuner. I kapitlet Säkerhetsläget svarar kommunerna på utvecklingen av
brottslighet och bränder på kommunnivå.

Fråga 1: Hur bedöms antalet bränder som behövts hanteras av brandförsvaret i kommunen ha
utvecklats under de senaste 12 månaderna?
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Fråga 2: Hur bedöms brottsligheten generellt ha utvecklats i er kommun de senaste tolv månaderna?
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Fråga 3: Har några av nedanstående brottsproblem ökat de senaste tolv månaderna?
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4 Polisen
Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och utreda brott. I kapitlet Polisen svarar kommunerna
på hur de upplever stödet från polisen.

Fråga 4: Bedöms kommunen och dess medarbetare få ett tillräckligt snabbt stöd från polisen vid
akuta händelser?
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Fråga 5: Bedöms polisen i tillräcklig omfattning utreda de brott kommunen anmäler?
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Fråga 6: Bedöms polisen generellt sett vara tillgänglig för kommuninvånarna i den mån kommunen
önskar?
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5 Kameror
Kameror är ett viktigt verktyg för att förebygga brott och skapa bättre förutsättningar för att utreda
brott. I kapitlet Kameror svarar kommunerna på hur de använder kameror och ser på behovet av
detsamma.

Fråga 7: Har kommunen egen kameraövervakning på allmän plats med tillstånd från
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)?
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Fråga 8: Har kommunen efter den 1 augusti 2018 ansökt till IMY om kameraövervakning men nekats?
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Fråga 9: Har kommunen av något skäl avstått från att ansöka om kameraövervakning trots att
kommunen identifierat ett behov?
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6 Ordningsvakter
Ordningsvakter avlastar i hög utsträckning polisen med ordningshållning och mindre allvarliga
förseelser. I kapitlet Ordningsvakter svarar kommunerna på om de använder ordningsvakter och hur
kommunerna ser på behovet av ordningsvakter.

Fråga 10: Har kommunen tillstånd från polisen för att använda ordningsvakter, enligt 3 § lagen
(1980:578) om ordningsvakter (LOV)?
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Fråga 11: Bedöms behovet av att använda ordningsvakter, väktare, trygghetsvärdar eller liknande
förändras de närmaste åren?
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7 Lås
Lås är en central del av fysisk säkerhet och välfungerande låssystem är viktigt för både skydd och
snabba utrymningsmöjligheter. I kapitlet Lås svarar kommunerna på vad de ställer för krav på
låsprodukter och installatörer.

Fråga 12: Vid upphandling av låsarbeten, ställer kommunen krav på att låsprodukter är klassade
enligt SSF 3522 och SSF 3523?
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Fråga 13: Vid upphandling av låsarbeten, ställer kommunen krav på att utförare har auktorisation
hos SLR?
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Fråga 14: Om inga krav ställs på auktorisation hos SLR, säkerställs på annat sätt erforderlig
kompetens för uppdraget samt säker hantering av viktiga nycklar och känsliga uppgifter? I så fall,
hur?

1. De flesta av kommunens fastigheter ägs av det kommunalägda fastighetsbolaget
Lejonfastigheter. De upphandlar lås på "sina" fastigheter.
2. Vet ej
3. Genom säkerhetsskyddsanalysen
4. Central lås och nyckelansvarig utsedd. Dialog och uppföljning med extern part vid
förvaring. Nyckellogg med spårbarhet förs.
5. Det är fastighetsbolagetX som äger och förvaltar primärkommunens verksamhetslokaler.
Bolaget ställer krav på klassning och auktorisation.
6. I de projekt som vårt fastighetsbolag varit inblandade i så använder de begreppet att det
ska vara ”Godkänd låsning” och det begreppet innebär enligt SSF 3522 och 3523 enligt den
klassindelning som verksamhet och användningsområde kräver. Tyvärr framgår det nog
inte alltid i upphandlingsunderlaget utan blir i diskussion med byggaren, speciellt när det
är upphandlat med partneringsupplägg. De håller på att ta fram projekteringshänvisningar
(motsvarande verksamheternas planprogram).
7. Oklart, ser olika ut inom olika delar av kommunen. Vissa verksamheter/förvaltningar/bolag
ställer krav men ingen gemensam kommunövergripande kravställning finns. Sker utifrån
verksamheternas behov.
8. Svar på fråga 16 och 17 är att vi inte haft behovet av upphandlingar ännu.
9. Empirisk kunskap
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8 Räddningstjänst och brandskydd
Räddningstjänsten är kommunal med brett ansvar för kommuninvånarnas trygghet och säkerhet. I
kapitlet Räddningstjänsten svarar kommunerna på hur denna service fungerar och administreras.

Fråga 15: Hur har responstiden för räddningstjänsten utvecklats i kommunen under de senaste fem
åren (det vill säga tid från 112-samtal till att första resurs är på plats)?
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Fråga 16: Är den ökande responstiden för räddningstjänsten ett problem och i så fall hur stort?
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Fråga 17: Har kommunen säkerställt att utbildning om brandskyddsarbete INTE bedrivs av
tillsynsmyndighet eller personal som tillhör tillsynsmyndighet (det vill säga kommunal
räddningstjänst)?

45%
55%

Ja

Nej

Fråga 18: Om kommunen inte säkerställt ovanstående, planeras det att göras under år 2021?
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Vet ej
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Bilaga: Svarande kommuner
Arboga kommun
Askersunds kommun
Bergs kommun
Bodens kommun
Borgholms kommun
Borås stad
Bromölla kommun
Dorotea kommun
Ekerö kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Forshaga kommun
Gislaveds kommun
Gävle kommun
Götene kommun
Habo kommun
Halmstads kommun
Haninge kommun
Hjo kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hällefors kommun
Järfälla kommun
Kalmar kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
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Kinda kommun
Klippans kommun
Kramfors kommun
Kristinehamns kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Kungälvs kommun
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Laholms kommun
Landskrona stad
Landskrona stad
Lekebergs kommun
Lerums kommun
Lessebo kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Ljusdals kommun
Lysekils kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mölndals stad
Mönsterås kommun
Nacka kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings kommun
Nybro kommun
Nyköpings kommun
Olofströms kommun
Osby kommun
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Oskarshamns kommun
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Storfors kommun
Strömstads kommun
Sunne kommun
Svalövs kommun
Söderköpings kommun
Sölvesborgs kommun
Tjörns kommun
Torsås kommun
Tranemo kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Valdemarsviks kommun
Vansbro kommun
Vilhelmina kommun
Vindelns kommun
Vingåkers kommun
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Vårgårda kommun
Värmdö kommun
Västerviks kommun
Åtvidabergs kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Östersunds kommun
Överkalix kommun
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