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Inledning

Gävle kommuns vision 2025 lyder:
Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.
Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt.
Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva.
Vi vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna till livet i hemmahamnen.
Att kommunen strävar mot ledorden i visionen står inte i motsats till att det
också måste bedrivas ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering.
Tvärtom så är en säker kommunkoncern och en säker miljö i övrigt,
grundkomponenter för att uppfylla visionen.
I säkerhetsarbetet ingår de krav som är lagstadgade, så även
kommunkoncernens planerande för kriser och höjd beredskap samt
säkerhetsskydd. Arbetet omfattar också försäkringar, internt skydd mot brand,
inbrott, skadegörelse, vattenskador, hot och våld.

Syfte

Denna policy reglerar hur kommunkoncernens1 säkerhets- och
skadeförebyggande arbete ska bedrivas syftande till att kostnadseffektivt
minimera störningar från oönskade händelser.

Mål

Kommunkoncernens säkerhets- och skadeförebyggande arbete bedrivs så att
skador, störningar och förluster, som kan drabba människor, verksamhet,
egendom och miljö kostnadseffektivt förebyggs.
Kommunkoncernen har god förmåga att hantera allvarliga störningar och är en
lärande organisation vid tillvaratagandet av erfarenheter från en allvarlig
störning.

Kommunkoncernens säkerhetspolicy innebär att






1

Säkerhetsfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i ledning
och samordning av verksamheterna.
Arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas samordnat och systematiskt
och omfatta alla verksamheter. Som ett led i samordningen ska
sektorer utse två säkerhetsombud som kan medverka i den centrala
samverkan och samarbetet. Övriga kommunkoncernen har minst ett
säkerhetsombud.
Arbetet med planer och rutiner som är lagstadgade eller har stor
betydelse för koncernverksamheten ska vara prioriterande.
Förebyggande arbetet medför att ständig förbättring avseende att
undvika störningar och att robustheten ökar på hela skalan från
småhändelser till allvarliga samhällsstörningar och väpnad konflikt.

Säkerhetspolicyn gäller för kommunen och helägda bolag. Säkerhetspolicyn gäller som
samverkans- och samarbetsgrund för- och med delägda bolag och förbund.







Utbildning och information om
“En person som inte får
information kan inte ta
säkerhets- och skadeförebyggande
ansvar. En person som får
arbete ska ges till anställda för att
information kan inte låta bli
att ta ansvar.” - Carlzon
minska skadeutvecklingen.
Skador och incidenter i kommunen
ska rapporteras i en gemensamt skade- och
incidentrapporteringssystem.
Arbete bedrivs som kan påverka attityder och beteende som bidrar till
ökad säkerhet och trygghet bland kommunens invånare.

Ansvar









Säkerhetsansvaret följer det normala verksamhetsansvaret på olika
nivåer i kommunkoncernen.
Verksamhetsansvariga, på alla nivåer är ansvariga för ledning och
kontroll av säkerheten inom sin verksamhet och ska själva avsätta de
resurser som krävs för att policy och riktlinjer följs.
Kommunfullmäktige beslutar om säkerhetspolicyn och ägardirektiv.
Kommunstyrelsen, bolags- och förbundsstyrelser har ansvaret för
säkerhetsarbetets inriktning och fastställande av särskilda riktlinjer för
arbetets bedrivande.
Kommundirektör och respektive Vd svarar för att verksamheter och
bolag följer säkerhetspolicyn och tillhörande riktlinjer.
Arbetstagare inom kommun och dess bolag ska följa säkerhetspolicyn
med tillhörande riktlinjer.

Om brandskydd

Säkerhetspolicyns generella del är givetvis tillämpbart även avseende säkerhet
mot brand. Det finns dock policydelar som kan belysas i särskild ordning
beträffande brandskyddet, vilket sker nedan.

Mål

Den övergripande målsättningen för förebyggande brandskyddsarbete är att i
enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778) i första hand förebygga
brands uppkomst men även ha förmåga att hantera och begränsa skadorna
som uppstår till följd av brand. Syftet är ingen ska dö eller skadas till följd av
brand i kommunkoncernens verksamheter samt att reducera kostnaderna för
skador och störningar och därmed även koncernens kostnader vid förlust av
tillgångar.

Särskilt avseende brandskydd








Kontinuerligt bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Verksamhetsansvariga, på alla nivåer är ansvariga för ledning och
kontroll av brandskyddet och att man har en adekvat
brandskyddsorganisation.
Stor omsorg skall ägnas åt fortlöpande utbildning och information till all
personal. Särskilda utbildningsinsatser skall genomföras vid all
nyanställning.
Skriftlig dokumentation av brandskyddet i tillräcklig omfattning för att
säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtagits.
Fortlöpande bedömning av riskerna för brand och identifiering av de
åtgärder som behövs för att minimera dessa risker.
Brand eller brandtillbud skall följas upp med en utredning för att ge
underlag för eventuell revidering av regler eller instruktioner.
Fortlöpande utbildning och information i frågor om förebyggande
brandskyddsarbete.

