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1 INLEDNING  

Denna policy reglerar hur kommunens säkerhets- och skadeförebyggande 

arbete ska bedrivas. Policyn konkretiseras i särskilda riktlinjer som fastställs 

i kommunstyrelsen. Arbetet ska bedrivas så att skador, störningar och 

förluster, som kan drabba människor, verksamhet, egendom och miljö 

förebyggs.  

I säkerhetsarbetet ingår de krav som är lagstadgade, så även kommunens 

planering för kriser och höjd beredskap samt säkerhetsskydd och 

informationssäkerhet.  

Arbetet innefattar också aktivt arbete med kommunens försäkringar samt 

internt skydd mot brand, inbrott, skadegörelse, vattenskador, hot och våld.  

 

 

Lagar och förordningar 

Lag (2003:778) Lagen om skydd mot olyckor 

Lag (2018:585) Säkerhetsskyddslagen 

Lag (2018:218) Dataskyddsförordningen och NIS 
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2 SYFTE  

Syftet med denna policy är att: 

• Tydliggöra säkerhetsarbetets mål, inriktning och ansvar.  

• Skapa förutsättningar för det gemensamma säkerhets- och 
skadeförebyggande arbetet.  

• Vara vägledande för de kommunala verksamheterna i säkerhetsarbetet. 

• Underlätta det säkerhetskulturella arbetet. 
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3 POLICY  

Det är Sala kommuns policy att: 

• Arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas evidensbaserat, systematiskt 
och efter relevant standard samt omfatta samtliga verksamheter.  

• Lagar och externa krav på kommunens säkerhets- och 
skadeförebyggande ska följas. Kommunen ska aktivt hålla sig uppdaterad 
på förändringar. 

• Arbetet med planer och rutiner som är lagstadgade eller har stor 
betydelse för den samlade verksamheten ska vara prioriterande.  

• Kommunens förebyggande arbete ska syfta till att öka robustheten och 
redundansen i samhället vid kriser och andra allvarliga 
samhällsstörningar.  

• Säkerhetsfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i ledning 
och samordning av verksamheterna.  

• Verksamhetsanpassad utbildning och information om kommunens 
säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska ges till alla anställda för att 
minska skadeutvecklingen.  

• Alla skador och incidenter ska rapporteras i ett gemensamt skade- och 
incidentrapporteringssystem.  

• Kommunen skall driva- och delta i arbete som bidrar till en förbättrad och 
stärkt säkerhetskultur i organisationen.  

• Kommunen skall driva ett effektivt och evidensbaserat Informations- och 
IT-säkerhetsarbete.  

• Uppkomna avvikelser rapporteras oavsett område till närmsta ansvariga 
chef.  

• Uppföljningsarbete inom arbetsområdena definierade i punkt 6 skall 
aktivt bedrivas. 
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4 ANSVARSFÖRDELNING  

• Kommunfullmäktige beslutar om kommunens säkerhetsarbete och 
därmed också säkerhetspolicyn.  

• Kommunstyrelsen har ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning och 
fastställande av särskilda riktlinjer för arbetets bedrivande (även 
informationssäkerhet och krisberedskap).  

• Kommundirektör svarar för att verksamheterna följer säkerhetspolicyn 
och tillhörande riktlinjer.  

• Verksamhetsansvariga, på samtliga 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. Dessa verksamheter 
är skyldiga att rapportera samtliga avvikelser till funktionen för Säkerhet 
och Beredskap. 

• Arbetstagare inom Sala kommun ska följa säkerhetspolicyn med 
tillhörande riktlinjer. 
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5 ARBETSOMRÅDEN  

Säkerhetsarbetet ska innefatta (men är inte begränsade till) nedanstående 

områden: 

1.1 Informationssäkerhet  

1.2 IT-säkerhet (policy underställd säkerhetspolicyn) 

1.3 Fysisk- och teknisk säkerhet 

1.4 Personsäkerhet 

1.5 Riskhantering  

1.6 Incident- och beredskap 

1.7 Säkerhetsskydd 

1.8 Signalskydd 

1.9 Brandskydd 
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6 TILLÄMPNING  

Säkerhetspolicyn ska tillämpas på (men är inte begränsade till) följande 

verksamhetsområden: 

1.10 Kommunen som verksamhet  

1.10.1 Förtroendevalda och anställda Lokaler och anläggningar.  

1.10.2 Egna verksamheter.  

1.10.3 Externa utförare som utför uppdrag åt Sala kommun. 

1.11 Kommunen som geografiskt område  

1.11.1 Invånare och besökare. 

1.11.2 Krisberedskap inom ramen för relevant lagstiftning.  
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7 AVSTEG  

Avsteg från denna policy får göras genom ordförandebeslut i enlighet med 

Kommunallagen, 6kap 39§. Dessa avsteg ska skriftligen dokumenteras och 

arkiveras för framtida utvecklingsarbete och uppföljning av händelser. 
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