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Bakgrund  
Älvkarleby kommuns tidigare säkerhetspolicy (ÄFK 2003:3), antogs i kommunfullmäktige 

2003-05-14, reviderades 2008-02-20 och upphörde 2018-10-03. 

 

Målsättning och syfte med säkerhetspolicy för Älvkarleby 

kommun 
 Säkerställa en hög säkerhet mot skador och störningar inom den kommunala 

verksamheten. 

 Säkerhetens uppgift är att ge människor en trygg plats att vistas/verka på, samt att på 

kort och lång sikt säkerställa förvaltningarnas verksamheter. 

 Säkerheten ska genom väl förankrade regler och rutiner förebygga personskador och 

materiella förluster. 

 För säkerheten ska finnas en handlingsplan/instruktioner, samt regler för 

dokumentation av åtgärder och händelser. 

 Personalen ska för sin egen och andras säkerhet på arbetsplatsen kontinuerligt 

utbildas i förebyggande och avhjälpande säkerhetsåtgärder. 

 Personalen ska genom att vara väl insatt i förekommande risker, i rutiner som rör 

ordningsfrågor samt minimera risken för tillbud och skador. 

 Verksamheternas säkerhet ska vara utformad så att denna policy kan förverkligas 

 

Omfattning och utförande  

Arbetet med säkerhetsfrågorna ska bedrivas systematiskt i berörda verksamheter så att de 

medvetandegörs i hela organisationen och omfatta: 

 fortlöpande riskanalyser 

 utarbeta förslag till prioritering av skadeförebyggande åtgärder baserade på gjorda 

analyser 

 utarbetande av lämpliga tekniska skyddsnivåer vad avser lås, inbrottslarm, 

driftslarm, informationssäkerhet 

 genomförande av åtgärder mot tillbud, störningar och skador. 

 utbildning och information 

 fortlöpande skaderapportering 

 fortlöpande åtgärdsredovisning 

 samordning av försäkring och annan riskfinansiering inom kommunens 

verksamheter   
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Giltighet 
Policyn för det systematiska säkerhetsarbetet ska ligga till grund för ett samordnat och aktivt 

arbete inom hela den kommunala organisationen, d v s: 

 kommunala nämnder 

 kommunala helägda bolag 

 
Genom inskrivning i ägardirektiv eller på annat sätt ska företagen konfirmera sin medverkan 

i det förebyggande säkerhetsarbetet. Vid all planering och genomförande av olika 

förebyggande säkerhetsåtgärder ska policyn och tillhörande kompletterande riktlinjer 

tillämpas. 

 

Ansvar och organisation  

Rollfördelning central nivå 
Centralt har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för arbetets inriktning i hela den 

kommunala verksamheten, bl.a. fastställande av policy och riktlinjer samt fortlöpande 

rådgivning och tillsyn. 

 

På tjänstemannanivå samordnas dessa uppgifter av beredskaps- och säkerhetssamordnaren. 
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Intern beredskaps- och säkerhetsgrupp  
En intern beredskaps- och säkerhetsgrupp finns för att samordna säkerhetsarbetet i 

kommunen 

 

Interna beredskaps- och säkerhetsgruppen består av förvaltningschefer och avdelningschefer 

och andra funktioner adjungeras in efter behov. 

 

Interna beredskaps- och säkerhetsgruppen har direkt under kommunstyrelsen till uppgift att 

bereda och följa upp kommunövergripande frågor inom området säkerhet och beredskap. I 

arbetet ska ingå att: 

- utforma ett väl avvägt försäkringsskydd 

- fortlöpande informera och utbilda personal 

- följa upp kommunens skaderapportering 

- genomföra löpande uppföljningar och utvärderingar av det 

kommunövergripande säkerhetsarbetet   

 

Gruppens arbete leds av beredskaps- och säkerhetssamordnaren. 

Rollfördelning lokal nivå 
Lokalt har respektive facknämnd och förvaltning samt bolagsstyrelse och bolaget ansvaret 

för det förebyggande säkerhetsarbetet i sin organisation. Respektive förvaltning och företag 

ska organisera sitt systematiska säkerhetsarbete enligt följande: 

 

 Förvaltningschef/VD är huvudansvarig för att policy och riktlinjer följs. 

 Verksamhetschef för respektive verksamhet är säkerhetsansvarig inom sin 

verksamhet.   

 Avdelningschef/områdeschef för respektive avdelning/område är 

säkerhetssamordnare för sin avdelning/område. 

Respektive arbetsplats utser en eller fler säkerhetsombud 

 

Tillämpning 
Tillämpningen av policyn för det systematiska säkerhetsarbetet inom förvaltningar och 

bolag sker med stöd av riktlinjer framtagna på central nivå av beredskaps- och 

säkerhetssamordnaren. 

 

Verksamhetsrelaterade behov av kompletteringar av riktlinjerna utarbetas av respektive 

facknämnd eller bolag och fastställs av respektive facknämnd eller bolagsstyrelse. 

 


