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Säkerhetspolicy 

 
Syfte 

Säkerhetspolicyn är ett övergripande styrdokument som anger kommunens 
ambitionsförklaring, inriktning och ansvar genom ramar för säkerhetsarbetet. 

 
En god säkerhetskultur föds ur bra struktur, medvetenhet och ansvarstagande. 
Kommunledningen bidrar till en god säkerhetskultur genom engagemang, 
uppföljning samt att vara goda förebilder och på detta sätt medverka till ett starkt 
varumärke. 

 
Genom en god planering och förebyggande åtgärder skall Svalövs kommun 
systematiskt arbeta med att förhindra och minimera negativa konsekvenser för 
medborgare, medarbetare, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. 

 

Omfattning 

 
Policyn omfattar all verksamhet inklusive helägda kommunala bolag. 

 
Policyn konkretiseras genom riktlinjer och i förekommande fall rutiner gällande 
kommunens säkerhetsarbete och omfattar; 

 

 Trygghets- och brottsförebyggande verksamhet

 Riskhantering

 Fysiskt skydd

 Personalsäkerhet

 Informationssäkerhet

 Hot och våld

 Intern brottslighet

 Krishantering

 Civilt försvar

 Försäkring

 Ekonomi
 

Mål 

De övergripande målen för säkerhetsarbetet är; 
 

 Att genom ett systematiskt arbetssätt erhålla kravuppfyllnad, 
kostnadseffektivitet och stabilitet

 Att ledningen genom en konsekvent hållning i säkerhetsfrågor, tillser att 
säkerhetsarbetet genomsyrar hela organisationen

 Att genom en systematisk riskhanteringsprocess förebygga strategiska, 
operativa och finansiella risker

 Att beslutade åtgärder leder till minskade risker och ökad trygghet för 
medborgare, medarbetare, kunder och övriga intressenter

 Att vår kris- och kontinuitetsplanering ökar robustheten, redundansen och 
handlingsförmågan vid oplanerade avbrott, incidenter och extraordinära 
händelser

 Att mäta och analysera effekterna av säkerhetsarbetet och föreslå ständiga 
förbättringar

 Att skydda anläggningar och egendom mot brand, brott och skada
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Ansvar 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete och 
respektive bolagsstyrelse har motsvarande ansvar för de kommunala bolagen. Trygghets- & 
säkerhetschefen är tillika säkerhetsskyddschef för kommunen och dess helägda bolag, i vilken 
funktion denne lyder under säkerhetsskyddslag- stiftningen. 

 

Nämnderna ansvarar för säkerhetsarbetet som gäller den egna verksamheten och 
efterlevnad av policyn. Varje nämnd och verksamhet har det operativa 
säkerhetsansvaret, vilket innebär att man ska planera, genomföra och 
återrapportera sitt säkerhetsarbete. 

 
Chefer ska inom respektive verksamhetsansvar informera sin personal om policyn 
samt tillämpningar och regelefterlevnad. 

 

Säkerhetsenheten ansvarar kontinuerligt för obligatorisk utbildning för nyanställda chefer. 
 

Medarbetare ansvarar för att inhämta nödvändig information och kunskap för att 
kunna följa och tillämpa säkerhetspolicyn Medarbetarens kompetens och attityd har 
stor påverkan på säkerhetskulturen. 

 
För att uppnå uppställda verksamhetsmål genom uppdragsformuleringar och 
säkerhetsmål ska det dagliga arbetet bedrivas i enlighet med denna policy samt 
tillhörande riktlinjer och rutiner. 

 

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-05-30 


