Vaggeryds Kommun
Säkerhetspolicy
Antagen av Kommunfullmäktige
2007-08-27 § 83

Säkerhetsgruppen

Skapad:
Rev:

020128
070426

_________________________________________________________________________________________

Säkerhetspolicy (antagen av KF)........................................................................................................................... 3
Bakgrund ........................................................................................................................................................... 3
Syfte.................................................................................................................................................................... 3
Omfattning......................................................................................................................................................... 3
Tillämpning ....................................................................................................................................................... 3
Revidering och uppdatering............................................................................................................................. 4
Ansvar och organisation ................................................................................................................................... 4
Kommunfullmäktige ....................................................................................................................................... 4
Kommunstyrelsen ........................................................................................................................................... 4
Nämnder, styrelser och kommunala bolag ...................................................................................................... 4
Säkerhetsgruppen ............................................................................................................................................ 5
Anställda ......................................................................................................................................................... 5
Försäkringar...................................................................................................................................................... 5
Kommunens försäkringar................................................................................................................................ 5

-2-

Säkerhetsgruppen

Skapad:
Rev:

020128
070426

__________________________________________________________________________________________

Säkerhetspolicy (antagen av KF)
Bakgrund
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet
avseende internt skydd och en särskild Säkerhetsgrupp finns för att leda arbetet.

Syfte
Vaggeryds kommuns säkerhetspolicy syftar till att säkerställa en hög säkerhet, för att
motverka skador och störningar i den kommunala verksamheten. Detta innebär att:
-

analysera, värdera och åtgärda risker inom kommunens verksamhetsområde
på ett tidigt stadium i planeringsprocesser ta hänsyn till säkerhet och trygghet
minska antalet skador och därmed kommunens kostnader för reparationer och underhåll,
skadeståndsanspråk med mera
säkerställa en hög grad av personsäkerhet i den kommunala verksamheten
minimera störningar i kommunal service till följd av stängda skolor, daghem etc

Omfattning
Säkerhetspolicyn gäller för hela den kommunala verksamheten, inklusive verksamhet i hyrda
lokaler.
Säkerhetspolicyn omfattar även kommunala bolag och verksamheter där kommunen har
bestämmande inflytande.
För säkerhetsarbetet gäller även befintliga och framtida verksamhetsspecifika riktlinjer.

Tillämpning
Arbetet med säkerhetsfrågorna skall bedrivas systematiskt i berörda verksamheter och
omfatta:
• fortlöpande risk- och konsekvensanalyser
• genomförande av skadeförebyggande åtgärder
• fortlöpande skaderapportering
• utbildning och information
Samordning av gemensamma resurser skall därvid beaktas.
Säkerhetsgruppen skall årligen upprätta en tidsplan för det kommande årets säkerhetsarbete.
Säkerhetsgruppen ansvarar för att säkerhetsarbetet årligen skriftligen avrapporteras till
kommunstyrelsen.

-3-

Säkerhetsgruppen

Skapad:
Rev:

020128
070426

__________________________________________________________________________________________

Revidering och uppdatering
Vid behov skall innehållet och inriktningen på policyn revideras. I samband med
försäkringsupphandling skall policyn kontrolleras.

Ansvar och organisation
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer säkerhetspolicy för hela den kommunala verksamheten och de
kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige fastställer dessutom de ekonomiska ramarna för kommunen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågorna i kommunen samt har att fastställa
riktlinjer och tillämpningsanvisningar.
Kommunstyrelsen har gett Räddningstjänsten ett uppdrag att samordna SMOCIE (skydd mot
olyckor, civilt försvar, internt skydd, extraordinära händelser).
Kommunstyrelsen utövar genom Säkerhetsgruppen fortlöpande tillsyn, samordning och
rådgivning inom säkerhetsområdet.

Nämnder, styrelser och kommunala bolag
Respektive nämnd, styrelse eller bolag har ansvaret för att säkerhetspolicyn med tillhörande
riktlinjer följs inom respektive verksamhet.
Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och brukare gällande de
riktlinjer som finns avseende säkerhet inklusive brandsäkerhet.
Respektive nämnd, förvaltning, styrelse har ansvaret för säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde.
Verksamhetsspecifika instruktioner och riktlinjer, t ex riktlinjer avseende larm skall vid behov
utarbetas.
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Säkerhetsgruppen
En säkerhetsgrupp finns för att samordna säkerhetsarbetet i kommunen och de kommunala
bolagen.
Säkerhetsgruppen består av representanter från ekonomienheten, räddningstjänsten, ITenheten, fastighetsenheten, VSBo samt Vaggeryds Energi. Övriga förvaltningar adjungeras
vid behov. Dessutom deltar av kommunen utsedd försäkringsmäklare aktivt i
säkerhetsgruppen.
Säkerhetsgruppen, direkt under kommunstyrelsen, har till uppgift att bereda och följa upp
kommunövergripande frågor inom området säkerhet. I säkerhetsarbetet skall ingå att:
•
•
•
•

utforma ett väl avvägt försäkringsskydd
fortlöpande informera och utbilda personal
följa upp kommunens skaderapportering i Kommunikator
genomföra återkommande uppföljning och utvärdering av det kommunövergripande
säkerhetsarbetet.

Anställda
Alla anställda har som uppgift att verka för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde.

Försäkringar
Kommunens försäkringar
För information om kommunens försäkringar och dess omfattning hänvisas till aktuell
försäkringsmanual.
För information om system gällande interna självrisker hänvisas till underliggande riktlinjer.
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