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Bakgrund 
Allmänhet, medborgare och besökare, företag, organisationer och anställda har rätt att 

kräva en god säkerhetsnivå i Falkenbergs kommun och i dess verksamheter. Säkerheten 

ska samtidigt utformas så att tillgängligheten och öppenheten inom kommunens 

verksamheter förblir så stor som möjligt.  

Säkerhetsarbetet ska utgå från kontinuerliga riskanalyser för identifiering och värdering av 

risker och hot i verksamheten. Vid all riskbedömning ska personsäkerheten alltid priori-

teras högt. Säkerhetsarbetet ska bedrivas långsiktigt, systematiskt och i samverkan, så snart 

det är möjligt. 

 

Denna policy är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt 

och gemensamma ambitioner. Kommunens säkerhetspolicy har stark koppling till 

informationssäkerhetspolicyn och kommunens Handlingsplan för en trygg, säker och 

hälsofrämjande kommun.  
 

Mål 
 Falkenbergs kommun ska uppfattas som en trygg och säker plats att bo och vistas i. 

 Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del i all verksamhet som bedrivs av kommunen. 

 Säkerhetsarbetet ska förebygga brott och skada på person, miljö och egendom och 

bidra till sänkta kostnader till följd av sådana.  

 Säkerhetsarbetet ska bedrivas i samverkan så snart det är möjligt. 

 

Tillämpning 
Denna policy konkretiseras genom riktlinjer som anger vad som gäller för Falkenbergs 

kommun inom områdena: 

 Säkerhetsorganisation 

 Fysiskt skydd
1
 

 Personsäkerhet  

 Skadeförebyggande arbete 

 Kameraövervakning 

 Brandskydd 

 

Riktlinjernas utformning fastställs av kommunchef och ska ses över varje år och vid behov 

revideras. Rutiner ska sedan utformas i varje förvaltning, för att ta hänsyn till verksamhets-

relaterade behov och ska ge upphov till verktyg i form av instruktioner och regler för och i 

enheterna.  
 

                                                      
1
 Lås, larm, passersystem, nyckelförvaring etcetera 
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Ansvar och omfattning 
Kommunfullmäktige beslutar om säkerhetspolicyn. Nämnd/styrelse är ansvariga för 

säkerheten inom respektive förvaltning/bolag. Förvaltningschef/bolagschef ska organisera 

säkerhetsarbetet inom förvaltningen/bolaget samt ansvara för ledning och uppföljning. 

Policyn omfattar all verksamhet som bedrivs av Falkenbergs kommun och delegeras i linje 

med arbetsmiljöansvaret. Externa parter, såsom entreprenörer, inhyrd personal, konsulter, 

leverantörer och övriga uppdragstagare omfattas också av säkerhetspolicyn och dess 

underliggande bestämmelser. 

 

Uppföljning 
Uppföljning av säkerhetsarbetet ska genomföras varje år inom respektive förvaltning. 

Resultatet av denna uppföljning ska rapporteras till respektive nämnd samt till kommun-

styrelsen som ansvarar för samordning. Policyn i sin helhet ska revideras inför varje 

mandatperiod. 

 

 

 


