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Syfte 
Denna policy syftar till att ange Älmhults kommuns ambition och 
ansvarsfördelning inom områdena trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt 
försvar. 
 

Omfattning 
Policyn gäller för hela den kommunala organisationen och verksamheten, såväl 
för nämnder som styrelser och bolag. 
 

Mål 
Älmhults kommun skall i vardag såväl som i kris vara en trygg och säker plats 
att bo, verka och vistas i. Älmhults kommun skall kunna motstå och hantera de 
påfrestningar och störningar den ställs inför med bibehållen tillfredsställande 
samhällsviktig service. 
Detta gör vi genom att: 
• skapa ett kris- och säkerhetsmedvetande hos våra medarbetare, 

förtroendevalda och kommuninvånare. 
• integrera trygghet och säkerhet i hela samhällsbyggnads- och 

förvaltningsprocessen. 
• integrera och med systematik aktivt arbeta med trygghet, säkerhet, 

krisberedskap och civilt försvar inom alla verksamheter i kommunen. 
• kontinuerligt arbeta med att förebygga och minimera skador på och 

störningar i kommunens verksamheter, fastigheter, information och övriga 
tillgångar. 

• möjliggöra en robust krislednings- och krishanteringsförmåga i vardag 
såväl som i kris, höjd beredskap och krig. I detta ingår även att skapa och 
bemanna en fungerande krigsorganisation som bidrar till att samhället 
fungerar vid höjd beredskap och värnar målet för det civila försvaret. 

 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens strategiska 
inriktning och samordningen av kommunens arbete med trygghet, säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar. 
Ansvaret för att implementera, arbeta med och att följa upp arbetet såväl utifrån 
denna policy som utifrån kommunstyrelsens riktlinjer följer det normala 
verksamhetsansvaret på alla nivåer i kommunen såväl inom förvaltningar som 
inom nämnder, styrelser och bolag. 
Alla medarbetare och förtroendevalda ansvarar för att aktivt bidra till detta 
arbete inom sina respektive ansvarsområden.
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