Riktlinje för Skadeförebyggande arbete
i Falkenbergs kommun
BAKGRUND

ANSVAR OCH OMFATTNING

Falkenbergs säkerhetspolicy anger att det skall finnas
en riktlinje för hur man skall arbeta förebyggande med
skadegörelse.

Riktlinjernas utformning fastställs av kommunchef, ska
ses över varje år och vid behov revideras. Förvaltningarna/
bolagen har i uppdrag att utforma rutiner för hur man
skall bedriva förebyggandearbetet och redovisa hur
målen uppnås varje år.

SYFTE
Det ligger i linje med kommunens vilja att skapa trygghet
för arbetstagare, besökare och aktörer i kommunen, att
hålla nere skadegörelsen. Skadegörelsen är dessutom en
stor kostnad för flera verksamheter i kommunen och det
finns en direkt önskan om att kunna använda medlen på ett
bättre sätt. I förlängningen finns även en förhoppning om
att kunna påverka kostnaden för egendomsförsäkringar.

UPPFÖLJNING
Uppföljning av förebyggandearbetet ska genomföras varje
år inom respektive förvaltning/bolag. Resultatet av denna
uppföljning ska rapporteras till respektive nämnd/styrelse
samt till kommunstyrelsen som ansvarar för samordning.

MÅL
Målet med riktlinjen är att ge verktyg till verksamheterna
att systematiskt arbeta med att förebygga skadegörelse så
att man sänker frekvensen och kostnaden.

TILLÄMPNING
Denna riktlinje skall konkretiseras genom att varje för
valtning/bolag upprättar rutiner för hur man motverkar
förekomsten av skadegörelse. Det skadeförebyggande ar
betet skall bedrivas i nära samarbete med kommunens
säkerhetssamordnare och försäkringsmäklare. Kommunens
säkerhetssamordnare skall råda och vägleda verksam
heterna i arbetet med att nå målen med att förebygga
och minska kostnaderna av skadegörelse. Skador ska
rapporteras i det skaderapporteringssystem kommunen
använder sig av och brott ska polisanmälas.
Förvaltningarna bör särskilt beakta uppförande av rutiner
kring:
• tillträde till arbetsplatser och fastigheter
• förvaring och hantering av datorer, tekniska hjälp
medel och andra värdesaker som kan uppfattas som
stöldbegärliga - under och utanför verksamhetstid
• felanmälan
• skaderapportering
• polisanmälan
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