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Policy för arbetet med säkerhet inom Älmhults kommun (SÄK P)
Det är viktigt att minska sårbarheten i vår verksamhet
och att vi har en god förmåga att hantera krissituationer.

1.

Utgångspunkt

I begreppet säkerhet innefattas det interna skyddet, krisberedskap, samhällsskydd, förmåga, riskhantering och sårbarhetsanalys, allt för en säker och trygg
kommun.
Kommunvisionen är utgångspunkten för denna policys framtagande, där det i de
strategiska områdena och inriktningarna utkristalliseras:





ett tryggt liv
goda kommunikationer
ändamålsenliga anläggningar
utvecklad informationsteknologi





bra samspel med näringslivet
god ekonomi
engagerade medborgare

Verksamheten styrs av ett antal lagar t ex LSO1 och LXO2.
Kommunens säkerhetsarbete ska utgå från en helhetssyn som innebär att förmågan ska byggas upp utifrån ett ”underifrånperspektiv”. Beredskapsplaneringen
ska omfatta hela hotskalan fred - krig, dock ska fokus ligga på de fredstida insatserna.

2. Ansvar
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för säkerhetsarbetet och fastställer policyn. Den gäller för kommunen och i de bolag som kommunen har aktiemajoritet
samt i tillämpliga delar för de entreprenörer som kommunen har avtal med.
Anställda och förtroendevalda inom alla verksamheter och på alla nivåer, har ett
ansvar att bedriva ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete med syfte att
skydda liv, egendom, verksamheter och miljö. De ska göras delaktiga i skyddsoch säkerhetsarbetet. Arbetet ska inriktas på att den enskilde genom ökad riskmedvetenhet och kunskap själv i högre grad kan ta ansvar för sin egen säkerhet.

1
2

LSO: Lag om skydd mot olyckor, 2003:778
LXO: Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, 2006:544
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Övergripande mål

Det främsta övergripande målet som vi ska sträva mot är att vara en
”Säker och trygg kommun”, Genom att arbeta efter WHO:s (Världshälsoorganisationens) koncept Safe Community ska Älmhults kommun på sikt uppfylla kraven på en ”Säker och trygg kommun”. Detta är en fråga som engagerar alla förvaltningar och arbetet måste intensifieras för att certifieringen ska kunna genomföras år 2013.
Älmhults kommun ska fortlöpande minska riskerna för och konsekvenserna av
skador och olyckor på ett sätt som bidrar till ett minimum av mänskligt och ekonomiskt lidande, en förbättrad samhällsekonomi samt gör kommunen attraktivare.
Detta ska särskilt gälla:





människor,
djur,
miljö,
samhällsviktiga funktioner





oersättlig egendom t ex kulturmiljöer
kommunens egendom,
företag viktiga för utvecklingen av
regionen.

 Arbetet utförs gemensamt
 Inom kommunkoncernen ska ett aktivt arbete bedrivas för att skydda vår personal och egendom samt våra avnämare så att skador till följd av hot, brand,
inbrott, stöld, vattenskador, skadegörelse, IT-intrång m.m. minimeras.
 Riskinventering och systematisk incident, skade- och olycksfallsrapportering
görs samordnat och resultatet ska redovisas en gång per år för kommunstyrelsen.
 Personkontroll och skydd av sekretessbelagda handlingar ska utföras på ett
korrekt sätt.
 Älmhults kommun ska genom en av kommunstyrelsen antagen plan se till att
förtroendevalda och anställda regelbundet får den utbildning och övning som
behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser
och vid kris samt i det förebyggande arbetet.

4.

Uppföljning

Rapportering till kommunfullmäktige ska ske i samband med den årliga redovisningen.
Utvärdering görs enligt av kommunchefen fastställd plan. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och utvärdering.

5.

Verksamhetsplan

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en övergripande verksamhetsplan
utifrån denna policy och som ska gälla kommunens verksamhet. För de kommunala bolagen så fastställer respektive bolagsstyrelse sin egen verksamhetsplan.
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