Riktlinje för Fysiskt skydd i Falkenbergs kommun
SYFTE

ANSVAR OCH OMFATTNING

Falkenbergs kommun har med sin säkerhetspolicy
uttalat att man i samtliga verksamheter skall arbeta
aktivt med säkerhetsfrågor - för att på det sättet följa
gällande lagstiftning, men även för att upprätthålla
de försäkringskrav kommunen omfattas av och den
uppfattning våra medarbetare, brukare och besökare har
av trygghet.

Ansvaret för de fysiska skydden ska regleras i hyresavtalet
för fastighet/lokaler där det är möjligt. I annat fall har
beställaren ansvar för service, reparation och underhåll.
Verksamheten har ansvar för det dagliga handhavandet
och verksamhetsspecifika behov och förändringar till
följd av sådana. Verksamheten har ansvar för att tillse
att det fysiska skyddet är anpassat för verksamheten även vid verksamhetsförändringar - och följer gällande
försäkrings- och myndighetskrav. Vid förekomst av
avsteg är det lämpligt att den verksamhet som tagit beslut
om avsteg står för ev följdkostnader.

En riktlinje för fysiskt skydd är till för att skapa möjligheter
för verksamheter i Falkenbergs kommun att hålla en
gemensam nivå för det fysiska skyddet som omgärdar
verksamheter och de fastigheter vi bedriver verksamhet i.

MÅL
Målet med riktlinjen är en del av att förebygga brott och
tillgrepp och begränsa följderna av sådana, i enighet med
kommunens säkerhetspolicy.

TILLÄMPNING

UPPFÖLJNING
Uppföljning av säkerhetsarbetet ska genomföras varje
år inom respektive förvaltning. Resultatet av denna
uppföljning ska rapporteras till respektive nämnd samt
till kommunstyrelsen som ansvarar för samordning.
Riktlinjen revideras vid behov.

Kommunens riktlinje för fysiskt skydd skall ge verksam
heterna stöd i vilken nivå de olika säkerhetsinstallationerna
behöver ligga på för att man skall upprätthålla villkoren
kring försäkringar och kommunens egenambition.
Generellt kan göras gällande att det fysiska skyddet skall
anpassas efter fastigheten och verksamhetens behov och/
eller förändrade behov av skydd. Kommunen har en
ambition att hålla en hög säkerhetsnivå och följa gällande
försäkringsvillkor och hyresavtal. Avsteg ifrån gällande
försäkringskrav eller andra bestämmelser ska tillämpas
endast i undantagsfall, vara väl dokumenterade och
motiverade. Handhavande av olika tekniska installationer
ska skötas av den berörda verksamheten. Rutiner och
instruktioner ska tas fram och personal ska ha kännedom
om dessa. Förvaltningen/bolaget behöver därmed tillse
att det finns generella rutiner för
• Till- och frånkoppling av larm
• Låsning
• Nyckelhantering
• Värdehantering
• Värdeförvaring
• Installation av säkerhetsteknisk lösning
Förändring i verksamhet kan bidra till att det fysiska
skyddet behöver förstärkas. Verksamheten behöver göra
en riskanalys över vad förändringen kan innebära och
möta den förändringen med lämpliga medel.
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