Riktlinje för Säkerhetsorganisation
i Falkenbergs kommun
SYFTE

ANSVAR OCH OMFATTNING

Falkenbergs säkerhetspolicy anger att det skall finnas
en riktlinje för hur man skall förtydliga säkerhets
organisationen i de olika verksamheterna. Med riktlinjen
för säkerhetsorganisation i Falkenbergs kommun vill
man förtydliga för medarbetare, besökare och brukare
var ansvaret för säkerhetsarbetet ligger och vilka roller
som finns i kommunens organisation.

Nämnd/styrelse är ansvariga för säkerheten inom
respektive
verksamhetsområde.
Förvaltningschef/
VD i respektive förvaltning/bolag ska organisera
säkerhetsarbetet inom förvaltningen/bolaget, samt
ansvara för ledning och uppföljning. Riktlinjerna skall
omfatta all verksamhet som bedrivs av Falkenbergs
kommun. Externa parter; såsom entreprenörer, inhyrd
personal, konsulter, leverantörer och övriga som
genomför uppdrag för kommunen, omfattas också av
säkerhetspolicyn och dess underliggande bestämmelser.

MÅL
• Att underlätta för att säkerhetsarbetet blir en naturlig
del av den dagliga verksamheten genom att förtydliga
ansvarsområden och arbetsuppgifter.
• Att händelser, incidenter och brister på ett tydligt sätt
fångas upp i den egna organisationen.
• Att underlätta dialogen om säkerhetsarbetet i och
mellan de olika verksamheterna.

Riktlinjen är ett verktyg för att kunna uppnå ovanstående
mål och gällande lagstiftning.

TILLÄMPNING
Denna riktlinje konkretiseras genom att verksamheterna
åläggs att upprätta ett organisationsschema för att förtydliga
roller och ansvar gällande säkerhet i Falkenbergs kommun.
Säkerhetsarbetet delegeras jämte arbetsmiljöarbetet och an
svaret ligger därför alltid hos närmsta chef. Arbetsuppgifter
som delegeras skall framgå av organisationsschemat. Det
finns en nytta i att inleda ett systematiskt säkerhetsarbete,
vilket synliggörs tydligast i att punkten protokollförs på
APT. Varje arbetsplats gör lämpligen en årlig riskanalys,
vilken för enkelhetens skull kan sammanfalla med den
årliga arbetsmiljöronden.
Riktlinjens utformning fastställs av kommunchef, ska ses
över varje år och vid behov revideras. Förvaltningschef har
i uppdrag att tillse att förvaltningarna har generella rutiner
för de olika verksamheterna. Verksamhetsrelaterade be
hov av instruktioner eller kompletteringar kring rutiner
utarbetas av respektive verksamhet och fastställs av
berörd chef.
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Förvaltningschef
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för
förvaltningens arbetsuppgifter kring arbetsmiljö,
säkerhet och brandskydd. Förvaltningschefen leder
arbetet i förvaltningens samverkansgrupp vilken även är
skyddskommitté. Förvaltningschefen ansvarar för att:
• fördela arbetsuppgifter och resurser för att
säkerhetsarbetet ska fungera
• utse en säkerhetshandläggare och följa upp dennes
uppdrag. Säkerhetshandläggarens roll kan med
fördel kombineras med rollen som fastighets- och
brandskyddssamordnare.
• rapporter om förvaltningens/bolagets säkerhetsarbete
återkopplas till nämnd och ledningsgrupp
• beslutar om generella rutiner gällande förvatningen.
Verksamhetschef
Skall initiera samordning av säkerhetsarbetet mellan
olika enheter inom det egna verksamhetsområdet.
Avdelnings- och enhetschef
Alla chefen ansvarar för att på arbetsplatsen:
• identifiera och bedöma risker
• åtgärda brister för att förebygga skada och skadegörelse
• åtgärda brister som inte är förenliga med gällande
bestämmelser.
• tillse att nyanställda får introduktion i verksamhetens
säkerhetsarbete genom gällande rutiner, regler och
instruktioner för tex inbrottslarm, passersystem,
försäkringar och så vidare.
• rapportera uppkomna skador och incidenter.
• polisanmäla brott omfattande den egna verksamheten.

ROLLER

Säkerhetsskyddschef
Kommunen har ett behov av säkerhetsskyddschef i
enighet med säkerhetsskyddslagen och vilken skall
utöva kontroll över säkerhetsskyddet. Funktionen är
kommunchefens och behöver tydligt delegeras till för
uppgiften väl lämpad person.
Säkerhetsutvecklare
Kommunens säkerhetsutvecklare har i uppdrag att tillse
att kommunens risk och sårbarhetsanalys genomförs
i enighet med lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap (LEH). Vart fjärde år ska
en ny risk- och sårbarhetsanalys tas fram och resultatet
av arbetet rapporteras till länsstyrelsen respektive
Socialstyrelsen. Säkerhetsutvecklaren har även i uppdrag
att planera och genomföra övning och uppföljning i
enighet med RSA.
Säkerhetssamordnare
Säkerhetssamordnarens roll är att fungera rådgivande
och stödjande i säkerhetsfrågor rörande kommunens
verksamheter. Den har en strategisk roll och skall vara
behjälplig vid upprättande av styrdokument, följa upp
dem samt vid behov förslå förändringar.
Säkerhetssamordnaren skall ha en god insyn i de
system kommunen använder för sitt säkerhetsarbete,
för att kunna bidra med förbättringsförslag och bevaka
nya behov både gällande rutiner såväl som tekniska
säkerhetslösningar. Säkerhetssamordnaren har god
kännedom om gällande lagar och bestämmelser.
Säkerhetssamordnaren har i uppdrag att ingå och delta
i olika nätverk för säkerhetsfrågor som representant för
Falkenbergs kommun. I rollen ingår även:
• Utbildning och information för kommunens verksam
heter i olika säkerhetsfrågor.
• Systemöversikt av passersystem och dess grafiska gräns
snitt.
• Systemöversikt av upphandlat skaderapporteringssystem.
• Samordna resultatet av inrapportering av inbrott,
skadegörelse och brand för att kunna föreslå åtgärder
för att kunna minimera kostnader vid dessa skador.
• Kontaktperson gentemot försäkringsmäklare.
• Vara sakkunnig och kravställare inom säkerhet, vid
upphandlingar och projekteringar.
• Vara kontaktperson gentemot bevakningsföretag och
vara sakkunnig vid upphandling av bevakningstjänster.
• Styra bevakning köpt av kommunen.

Säkerhetshandläggare
Säkerhetshandläggaren är förvaltningens samordnare för
säkerhetsfrågor inom den aktuella förvaltningen. Syftet
är att kunna lyfta de olika verksamheternas specifika
behov inom säkerhetsarbetet. Som säkerhetshandläggare
bör man därför vara väl förtrogen med förvaltningens
olika verksamheter och de fastigheter dessa bedrivs i.
Säkerhetshandläggaren skall:
• delta i Säkerhets- och Brandforum, vilken arrangeras
av kommunens säkerhetssamordnare 4 gånger per
år, i syfte att få till en ökad samverkan i kommunens
säkerhetsarbete.
• bistå ledningsgruppen med underlag för den årliga
uppföljningen
• bevaka förvaltningens säkerhetsfrågor.
• samverka med övriga förvaltningar och
säkerhetssamordnaren gällande säkerhetsfrågor.
• tillse att mallar för säkerhetsarbetet är aktuella och
tillgängliga.

UPPFÖLJNING
Uppföljning av säkerhetsarbetet ska genomföras varje
år inom respektive förvaltning. Uppföljningen sker
lämpligen på ett mätbart sätt genom att enheterna
redovisar resultat av intern säkerhetskontroll med hjälp av
exempelvis en standardiserad blankett till förvaltningens
säkerhetshandläggare, vilken sammanställer antal
inkomna blanketter och utfallet i förhållande till antal
enheter.
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