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Verksamhetsområde 

 

4. Miljö- och 

hälsoskydd 

Processbeskrivning 
Processen för samhällsskydd och beredskap består av en kedja av aktiviteter för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår 

förmåga att förebygga, motstå och hantera situationer under höjd beredskap. Det förberedande arbetet består bland annat av att analysera 

stadens verksamheter för att identifiera det som är mest skyddsvärt och därefter ta fram en säkerhetsskyddsplan som beskriver hur 

verksamheterna ska skyddas. Förberedelserna består även i att ta fram en plan för krigsorganisation och att krigsplacera personal. Arbetet 

under höjd beredskap ska vidare dokumenteras och där efter utvärderas. 

 

Medarbete som arbetar med säkerhetskänslig verksamhet och får ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska säkerhetsprövas och 

placeras i säkerhetsklass. Prövningen består bland annat av en ansökan om registerkontroll som görs hos Säkerhetspolisen. Ansvarig chef 

håller även ett säkerhetsprövningssamtal med medarbetaren. När placeringen i säkerhetsklass upphör fattas ett särskilt beslut därom.  

 

Staden ska yttra sig över ansökningar om att ingå i det allmänna hemvärnet. En begäran om yttrande inkommer till staden och besvaras 

genom ett yttrande. 

 

Handlingar som omfattas av försvarssekretess diarieförs i Platina men förvaras fysiskt i säkerhetsskåp. 

 
Rättslig grund: 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)  

Skyddslag (2010:305) 

Process  

4.2 

Samhällsskydd 

och beredskap 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Förbereda krigsorganisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsskyddsanalys 
och säkerhetsskyddsplan 

Bevaras Platina  

Plan för krigsorganisation Bevaras Platina  

Bemanning av 

krigsorganisation 

Uppdateras 

löpande* 

Platina *Vid krigsplacering och vid upphörande av krigsplacering. 

Beslut om krigsplacering 

 
Gallring vid 
inaktualitet* 

Platina *Vid upphörande av krigsplacering.  

Handling registreras i Platina men förvaras på H-dator. 

Beslut om upphörande av 
krigsplacering 

Gallring vid 
inaktualitet* 

Platina *Ett år efter upphörande av krigsplacering.  

Handling registreras i Platina men förvaras på H-dator. 



Beskrivning av 

kommunala 
ledningsplatser 

Bevaras Platina  

Dokumentera och utvärdera höjd 

beredskap 

 

Dokumentation vid höjd 

beredskap 

Bevaras Platina  

Utvärdera genomfört 

arbete vid höjd beredskap 
Bevaras Platina  

Upprätthålla säkerhetsskydd  Samtycke till 
tystnadsplikt, 

registerkontroll 

Gallras vid 
inaktualitet 

 

Papper Gallras när personen inte längre har en tjänst som är 

säkerhetsklassad. 

 

Ansökan om 
registerkontroll 

 

Gallras vid 
inaktualitet 

 

Papper Gallras när personen inte längre har en tjänst som är 

säkerhetsklassad. 

 

Sammanställning av 
säkerhetsklassad personal 

 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Gallras när ny sammanställning skickas från 

Säkerhetspolisen. 

Anteckningar från 
säkerhetsskyddsprövnings

-samtal 

Gallras vid 
inaktualitet 

 

Papper  

Beslut om avregistrering i 
säkerhetsskyddsklass 

Gallras vid 

inaktualitet  
Papper Gallras när säkerställt att personen inte längre finns med i 

registret av säkerhetsskyddsklassad personal. 

Hantera ansökan skyddsobjekt Ansökan om klassning 
som skyddsobjekt 

Bevaras Platina  

 

Beslut om klassning som 
skyddsobjekt 

Bevaras Platina  

Mottagningsbevis för 
beslut om klassning som 
skyddsobjekt 

Bevaras Platina  

Hantera hemvärnsansökan Begäran om yttrande 

angående ansökan om att 

ingå i allmänna hemvärnet 

Bevaras Platina Begäran om yttrande angående ansökan om att ingå i 

allmänna hemvärnet. 

 



Yttrande angående ansökan 

om att ingå i allmänna 

hemvärnet 

Bevaras Platina Yttrande angående ansökan om att ingå i allmänna 

hemvärnet. 

 


