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Säkerhetspolicy
För Eksjö kommun
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Inledning och syfte
Denna policy reglerar hur kommunen och dess bolags säkerhets- och skadeförebyggande arbete
ska bedrivas. Policyn konkretiseras i särskilda riktlinjer som fastställs i kommunstyrelsen och
respektive bolagsstyrelse. Arbetet ska bedrivas så att skador, störningar och förluster, som kan
drabba människor, verksamhet, egendom och miljö förebyggs. I säkerhetsarbetet ingår de krav
som är lagstadgade, så även kommunens planering för kriser och höjd beredskap samt
säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Arbetet omfattar också försäkringar och internt skydd
mot brand, inbrott, skadegörelse, vattenskador, hot och våld.
Det är Eksjö kommuns policy att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas ensat och systematiskt och omfatta alla
verksamheter och kommunägda bolag.
Lagar och externa krav på kommunens säkerhets- och skadeförebyggande ska följas.
Arbetet med planer och rutiner som är lagstadgade eller har stor betydelse för den
samlade verksamheten ska vara prioriterande.
Kommunens förebyggande arbete ska syfta till att öka robustheten och redundansen i
samhället vid kriser och andra allvarliga samhällsstörningar.
Säkerhetsfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i ledning och samordning
av verksamheterna.
Utbildning och information om kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete
ska ges till alla anställda för att minska skadeutvecklingen.
Skador och incidenter ska rapporteras i en gemensamt skade- och
incidentrapporteringssystem.
Kommunen ska driva eller delta i arbete som kan påverka attityder och beteende som
bidrar till ökad säkerhet och trygghet bland kommunens invånare.

Ansvar
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige beslutar om säkerhetspolicyn och ägardirektiv.
Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser har ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning och
fasställande av särskilda riktlinjer för arbetets bedrivande.
Kommundirektör och respektive Vd svarar för att verksamheter och bolag följer
säkerhetspolicyn och tillhörande riktlinjer.
Verksamhetsansvariga, på alla nivåer är ansvariga för ledning och kontroll av säkerheten
inom sin verksamhet och ska själva avsätta de resurser som krävs för att policy och
riktlinjer följs.
Arbetstagare inom Eksjö kommun och dess bolag ska följa säkerhetspolicyn med
tillhörande riktlinjer.

