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Kf § 106 Dnr 2013/259 003 

Säkerhetspolicy för Tingsryds kommun 

Förslag till Säkerhetspolicy för Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Säkerhetspolicy för Tingsryds kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 208, 2013-06-03 
Kommunstyrelsen § 111, 2013-06-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Säkerhetspolicy för Tingsryds kommun. 

Exp: 
Säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren 
Samtliga förvaltningar, styrelser och bolag 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
047744179 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

Kf § 106 

2013-06-03 
2013-06-17 
2013-06-27 

2013-05-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Säkerhetspolicy för Tingsryds kommun 

Ärende 

Kommunfullmäktige har 2005-06-30 fastställt "Säkerhetspolicy för Tingsryds kom
mun". Denna policy är förhållandevis gammal och i vissa delar inaktuell och är i behov 
av revidering och omarbetning. Kansliavdelningen har därför tagit fram ett förslag till 
ny säkerhetspolicy för Tingsryds kommun. Förslaget har behandlats och godkänts av 
centrala chefsgruppen (CCG). 

Överväganden 

En policy bör vara kort, koncis och målinriktad och inte alltför detaljerad. Den nu gäl
lande policyn har en relativt omfattande text som till ganska stor del reglerar ner till 
detaljnivå. Ambitionen har därför varit att ta fram en policy som är tydligare, överskåd
ligare och mer kortfattad än den gällande. Policyn ska vara kommunfullmäktiges vilje
inriktning för kommunens säkerhetsarbete och vilka mål kommunen vill uppnå med 
arbetet. Säkerhetsarbetet kan sedan mer i detalj beskrivas i riktlinjer som beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa bifogat förslag till "Säkerhetspolicy för Tingsryds kommun". 

KANSLIA VDELNINGEN 

~v--
T orbj örn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

01)5 

1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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FÖRSLAG 

Fastställd 
Fullmäktige 
2013-

Diarienummer 

Säkerhetspolicy 
för Tingsryds kommun 

Syfte 

1 (2) 

Syftet med säkerhetspolicyn är att ange vad Tingsryds kommun vill uppnå med säkerhetsar
betet i stort samt hur ansvaret för arbetet ska vara uppdelat internt inom kommunen. Säker
hetspolicyn ska på så sätt fungera som ett övergripande styrdokument som anger inriktningen 
och lägger ramar för säkerhetsarbetet i kommunens nämnder och bolag/stiftelser. 

Omfattning 

Säkerhetspolicyn gäller för hela den kommunala organisationen, såväl de kommunala nämn
derna som de kommunala bolagen/stiftelserna, och inkluderar verksamhet i hyrda lokaler. 

Övergripande mål 

Övergripande mål för Tingsryds kommuns säkerhetsarbete är följande: 

• Inom ramen för kommunens verksamhetsansvar medverka till att Tingsryds kommun ska 
vara en trygg och säker k01mnun att bo, arbeta eller i övrigt vistas i. 

• Genom ett systematiskt säkerhetsarbete och förebyggande insatser förhindra eller mini
mera skador på och störningar av kommunens verksamheter och tillgångar. 

• Genom information, utbildning etc. höja säkerhets- och rislanedvetandet hos förtroende
valda och personal inom den kommunala organisationen. 

• Genom hög personsäkerhet ska det vara tryggt och säkert för anställda och förtroende
valda att arbeta i den kommunala organisationen. 

• Säkerhetsfrågorna ska beaktas vid all planering. 



( 

( 

( 

( 

2 (2) 

Ansvarsfördelning och organisation 

Säkerhetspolicyn fastställs av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete och att sä
kerhetspolicyn följs. Kommunstyrelsen ansvarar också för att besluta om riktlinjer för säker
hetsarbetet. 

Respektive nämnd och bolag/stiftelse har ansvaret för säkerheten inom sitt verksamhetsom
råde och att säkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer följs. 

Vaije förvaltningschef/VD ska utse minst ett säkerhetsombud med ersättare som ansvarar för 
samordning av säkerhets- och riskhanteringsfrågorna på respektive förvaltning och bo
lag/stiftelse. 

Säkerhetsombuden samt kommunens säkerhetssamordnare bildar tillsammans kommunens 
säkerhetsgrupp som har till uppgift att initiera, bereda, samordna och följa upp frågor som · 
berör Tingsryds kommuns beredskap och säkerhet. Säkerhetssamordnmen är sammankal
lande. 




