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Inledning
Denna policy reglerar hur kommunens trygghets- och säkerhetsarbete ska bedrivas
under mandatperioden och syftar till att ange omfattningen och inriktningen för det
gemensamma arbetet inom kommunen med en tyngdpunkt på förebyggande
åtgärder.

Inriktning och omfattning
Krokoms kommuns trygghets- och säkerhetsarbete omfattar områdena;
Medborgartrygghet, samhällsplanering, planering av kommunens ansvar vid kris,
höjd beredskap, informationssäkerhet, brottsförebyggande, förebyggande av brand
och andra typer av olyckor, personsäkerhet samt försäkringar.










Kommunen ska driva och delta i arbeten som kan påverka attityder och
beteenden som bidrar till ökad trygghet och säkerhet bland kommunens
invånare.
Förebyggande insatser som ökar robustheten för samhället ska prioriteras
Effekterna av oönskade händelser ska i första hand förhindras och i andra
hand begränsas
Kommunen ska ha ett aktivt och systematiskt trygghets- och
säkerhetsarbete inom alla verksamheter.
För att skapa en god förmåga att motstå och hantera störningar och kriser
ska trygghets- och säkerhetsarbetet vara en integrerad del av verksamheten.
Lagar och externa krav på kommunens säkerhets- och skadeförebyggande
ska följas
Kommunen ska vara förberedd på att hantera kriser på alla nivåer i
organisationen
Utbildning och information om kommunens trygghets- och säkerhetsarbete
ska ges till anställda för att minska skadeutvecklingen
Kommunen ska ha ett väl anpassat försäkringsskydd och ett effektivt
system för utjämning av skadekostnaderna i verksamheten

Ansvar
Ansvaret för trygghets- och säkerhetsarbetet följer med chefsansvaret.
Kommunfullmäktige beslutar om trygghets- och säkerhetspolicyn.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning för den
kommunala verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram underliggande riktlinjer och rutiner
till stöd för denna policy.
Förvaltningschef ska organisera säkerhetsarbetet inom förvaltningen samt ansvara
för ledning, kontroll och att verksamhetsrelaterade rutiner tas fram
Verksamhetsansvarig chef, på alla nivåer, är ansvariga för säkerheten inom sitt
område och ska själva avsätta de resurser som krävs för att policy och rutiner följs.
Alla medarbetare har ett ansvar för att säkerheten fungerar. Alla ska följa
säkerhetspolicyn och underliggande rutiner. Den som upptäcker brister i säkerheten
måste rapportera och uppmärksamma sin chef på det.
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Säkerhetssamordnaren ska varje år se över och eventuellt revidera
säkerhetspolicyn.

4

