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Bakgrund 

I Tibro kommuns ”Vision 2017” står det att Tibro är en kommun som är attraktiv 

att leva i. Trygghet och säkerhet är viktigt i ett attraktivt samhälle, ett samhälle där 

vi aktivt arbetar för att minska störningar i form av olyckor. För att nå detta mål 

krävs en grundläggande riskmedvetenhet och förmåga att förebygga och åtgärda 

de risker som kan uppstå. 

Denna säkerhetspolicy är en del av Tibro kommuns säkerhetsarbete och redovisar 

kommunfullmäktiges viljeinriktning och stöd för säkerhetsarbetet. Policyn syftar 

till att klarlägga: 

 mål för säkerhetsarbetet 

 organisation och ansvar inom säkerhetsområdet 

 särskilda rutiner 

Policyn konkretiseras genom underställda dokument, så kallade riktlinjer, för 

såväl det förebyggande säkerhetsarbetet som krishanteringsarbetet. Riktlinjerna 

fastställs av kommunchefens ledningsgrupp. 

Mål med säkerhetsarbetet 

Människor, egendom, verksamheter och miljö ska på bästa sätt skyddas mot faror 

som kan leda till olyckor, skador och förluster eller som på annat sätt negativt 

påverkar personer eller kommunens verksamheter. 

Kommunen ska: 

 Erbjuda invånarna och de som vistas i kommunen en säker och trygg 

kommun. 

 Värna om en väl fungerande verksamhet inom kommunen vilket innebär 

så få störningar och egendomsförluster som möjligt. 

 Bedriva ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete till bästa möjliga ekonomi 

för kommunen och de kommunala bolagen. 

 Verka för att tillgängligheten till kommunens verksamheter förblir så stor 

som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

 Se till att de anställda känner trygghet i sin arbetsutövning. 

Säkerhetspolicyn ska ligga till grund för ett samordnat och aktivt säkerhetsarbete 

inom hela den kommunala organisationen 
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Omfattning 

Säkerhetspolicyn omfattar alla verksamheter som bedrivs av Tibro kommun. Alla 

anställda inom Tibro kommuns verksamheter ska aktivt arbeta för ökad säkerhet 

och är skyldiga att påpeka säkerhetsbrister till närmaste chef. 

Säkerhetspolicyn ska ligga till grund för planering och genomförande av 

säkerhetsarbetet. Den ska vara en naturlig del av planerings- och budgetprocessen 

inför ett verksamhetsår.   

Lagar och förordningar som styr kommunens säkerhetsarbete 

Det finns ett antal lagar som styr kommunens säkerhetsarbete.  

 Kommunallag 1991:900 

 Lagen om skydd mot olyckor 2003:778 

 Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 2006:544 

 Säkerhetsskyddslag 1996:627 

 Lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar 1990:217 

Därutöver finns ett stort antal lagar och förordningar som tangerar det kommunala 

säkerhetsarbetet, t ex smittskyddslagen, sekretesslagen, lagen om totalförsvar och 

höjd beredskap, lagen om allmän kameraövervakning, hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen och skollagen. 

Risk- och sårbarhetsanalyser 

Kommunen är enligt lag om kommunernas och landstingens åtgärder för 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) skyldig att 

upprätta risk- och sårbarhetsanalyser.   

Risk- och sårbarhetsanalyser utgör grunden för prioriteringar och inriktning av 

säkerhetsarbetet i kommunen. Analyserna ska användas för att öka medvetandet 

och kunskapen om risker och sårbarheter hos kommunledning och 

verksamhetsansvariga, ge underlag för planering, samt att utveckla förmågan att 

hantera inträffade kriser. 

Organisation och ansvar 

Tibro kommun ska bedriva ett olycksförebyggande arbete på alla nivåer i 

nämnder och förvaltningar. Det gäller bl. a. säkra skolskjutsar och skolvägar, 

offentliga miljöer, badplatser, idrottsanläggningar, äldres säkerhet mm.  
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen och 

är ansvarig för att lagar, förordningar och policydokument efterlevs.  

Det operativa ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen har kommunchefen. 

Säkerhetssamordnaren är underställd kommunchefen och arbetar på dennes 

uppdrag enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen fastställer.  

Säkerhetssamordnaren ansvarar för ett enhetligt utformat säkerhetsarbete inom 

kommunen. I säkerhetssamordnarens roll ligger även att driva säkerhetsfrågorna 

såväl internt i kommunen som externt gentemot andra aktörer.  

Nämnderna 

Varje nämnd ansvarar för säkerhetsarbetet inom nämndens verksamhetsområde. 

Förvaltningarna ansvarar för att politiska säkerhetsmål och riktlinjer förankras och 

efterlevs i verksamheterna. Chefer ska ha kunskap om hur säkerhetsarbetet 

bedrivs och personalen ska ges nödvändig utbildning. 

Förvaltningarna ska vara delaktiga i arbetet med att ta fram och revidera planer för 

extraordinära händelser och även i andra säkerhetshöjande åtgärder, samt ansvara 

för att säkerhetsfrågorna tas med i planerings- och budgetarbetet. 

Det operativa ansvaret för att ett aktivt säkerhetsarbete i förvaltningarna bedrivs 

har verksamhetsansvarig.  

ROS-gruppen 

I kommunen finns en samarbetsgrupp kallad ROS-gruppen. I gruppen ingår 

representanter från samtliga förvaltningar samt folkhälsoplaneraren och 

säkerhetssamordnaren. Gruppen bereder säkerhetsfrågor som berör 

förvaltningarna, men den ska även arbeta med förebyggande säkerhetsarbete för 

alla kommuninvånare. Gruppens medlemmar rapporterar vidare till respektive 

förvaltningsledning.  

Uppföljning 

Säkerhetssamordnaren ansvarar för en samlad säkerhetsredovisning. Rapportering 

till kommunstyrelsen ska ske årligen och då så begärs.  

Samordning och samverkan vid de olika planeringsåtgärderna 

För samordning av planeringsåtgärder inom området krisberedskap med externa 

aktörer ansvarar säkerhetssamordnaren. 
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Utbildning och övning 

För att säkra en effektiv ledning och tillgång till bra beslutsunderlag vid en 

extraordinär händelse krävs att organisationen i förväg är känd och övad. Detta 

tryggas genom regelbundet förekommande utbildningar och övningar. För 

utbildning och övning av krisledningsorganisationen ansvarar 

säkerhetssamordnaren. En övnings- och utbildningsplan ska av 

säkerhetssamordnaren lämnas för beslut i kommunstyrelsen varje mandatperiod. 

Förvaltningarna förbinder sig att delta i de utbildningar och övningar som 

kommunstyrelsen beslutar om. 

Information 

Information, såväl externt som internt, är en viktig del i säkerhetsarbetet. 

Kommunens olika informationskanaler ska utnyttjas vid informationsinsatser som 

syftar till att förbättra säkerheten. Kommunen har också ett informationsansvar 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Informationen till media vid en kris ska ske så snabbt som möjligt. 

Informationen från krisledningsgrupp och krisledningsnämnd ges av 

informationsansvarig via hemsida (särskild krissida), Inredan, presskonferenser, 

pressmeddelande, mm. 

Utformning och spridning samt valet av kanaler för kommunicering ska särskilt 

beakta mottagargrupper med olika handikapp.  

Särskilda rutiner 

Säkerhetspolicyn är det övergripande dokumentet som beskriver hur Tibro 

kommun arbetar med säkerhetsfrågor.  

De särskilda riktlinjerna/dokumenten återfinns dels under rubriken Säkerhet på 

Inredan, dels under rubriken för respektive verksamhet som ansvarar för 

dokumentet. Exempelvis finns Riktlinjer för IT-säkerhet under IT-avdelningens 

sektion på Inredan samt länkad under rubriken Säkerhet. 

Övrigt 

Varje nämnd och förvaltningschef har ansvar för att tydliggöra målen i 

säkerhetspolicyn i det löpande arbetet. 


