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Policy för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun
Inledning
Säkerhets- och riskhanteringsfrågornas betydelse har under senare år ökat inom näringsliv och offentlig verksamhet. Bedömning av sannolikhet och konsekvens för
oönskade händelser har därmed blivit centrala frågor för planering och drift av verksamhet. Ett samlat säkerhetsarbete är en förutsättning för att trygga allmänhetens och
kommunens säkerhet.
Syfte
Kommuns säkerhetsarbete har som syfte att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen samt för vår
egendom och miljö där personsäkerheten alltid ska prioriteras högst. Kommunen ska
aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja hot. Policyn ska
ingå som en del i kommunens kvalitetsarbete.
Omfattning
Denna policy gäller för all verksamhet som kommunen ansvarar för och i tillämpliga
delar de kommunala bolag eller motsvarande som kommunstyrelsen bestämmer.
Policyn tar grepp om säkerhetsarbetet inom områdena:
- Skydd mot olyckor
- Krishantering
- Säkerhetsskydd (säkerhetsskyddslagen)
- Informationssäkerhet
Mål
• Säkerhetsarbetet ska samordnas inom kommunen.
•

Kommunens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen ska tillförsäkras en hög säkerhet och trygghet.

•

Kommunen ska underlätta för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet och
att kunna fullgöra sina skyldigheter.

Kommunen ska ha en väl fungerande verksamhet med så få störningar och egendomsförluster som möjligt.
• Förmåga att upprätthålla önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet avseende
information- och informationstillgångar ska säkerställas.
•
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•

Kommunen ska bidra till en ökad riskmedvetenhet och kunskap hos personalen.

•

Kommunens ekonomi ska förvaltas på bästa sätt.

Ansvar
Kommunstyrelsen fastställer kommunens säkerhetspolicy och de ekonomiska ramarna för säkerhetsarbetet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning, styrning, genomförande
och att fastställa säkerhetsarbetets övergripande riktlinjer.
Respektive enhet och styrelse ansvarar för att säkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs och utarbetar vid behov egna handlingsplaner för respektive verksamhet.
Tillämpning
Tillämpningen av säkerhetspolicyn inom enheterna sker med stöd av konkreta riktlinjer. I dessa riktlinjer regleras de instruktioner och rutiner som ska tillämpas för
säkerhetsarbetet inom kommunen.
Uppföljning
Kommunstyrelsen ska aktivt följa upp effekterna av vidtagna åtgärder enligt de övergripande riktlinjerna och att dessa utvärderas.
Vidare ska orsak och konsekvens av störningar och skador för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö följas upp samt utvärderas.
Kommunstyrelsen ska utöva fortlöpande tillsyn och samordning av kommunens samlade säkerhetsarbete.
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