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Syfte 
Syftet med Lindesbergs kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet är att så långt som möjligt 
minimera risker för skador och störningar på människor, miljö, egendom och ekonomi inom 
alla kommunala verksamhetsområden.   
 
Vision 
I Lindesbergs kommuns utvecklingsstrategi redovisas kommunens övergripande vision. 
Säkerhetsriktlinjerna ska ha sin utgångspunkt i kommunens övergripande vision och bygga 
vidare med vision för säkerhet i kommunen.  
Vision för säkerhet: Inga olyckor med omkomna eller allvarligt skadade människor ska 
inträffa. Så kallade vanliga olyckor ska minimeras. Kommunen ska vara en trygg plats för alla 
att vistas i och miljön ska vara oförstörd. 
 
Mål 
Målet är en robust, säker och trygg kommunal verksamhet. Färre döda och skadade i olyckor 
och mindre skador på egendom och i miljön. 
En hög säkerhet som tillförsäkrar de kommunala verksamheterna lägre skadekostnader.  
 
Omfattning 
Säkerhetsarbetet ska omfatta:  
 

 Personsäkerhet 
 Egendomssäkerhet 
 IT-säkerhet 
 Finanssäkerhet 

 
Säkerhetsarbetet ska innebära: 
 

 Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser 
 Framtagande av säkerhetsplaner och instruktioner 
 Planering och genomförande av säkerhetsåtgärder 
 Riskfinansiering och försäkringsbedömningar 
 Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor  

 
Ansvar och organisation  
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen och 
ansvarar för att nödvändiga dokument tas fram samt fastställer dessa. 
 
Respektive nämnd/styrelse/bolag har ansvar för att säkerhetsriktlinjerna efterlevs inom det 
egna verksamhetsområdet. 
 



Förvaltningschef eller motsvarande är operativt ansvarig för säkerhetsarbetet inom det egna 
verksamhetsområdet och ska utse lokal säkerhetssamordnare och vid behov även 
säkerhetsombud. 
 
Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer. 
 
Kommunen ska ha en säkerhetsgrupp bestående av säkerhetssamordnare som samordnas av 
representant från Nerikes Brandkår.  
 
Kommunens säkerhetsarbete samordnas av Nerikes Brandkår. 
 
Kommunchefen svarar inför kommunstyrelsen för det kommunala säkerhetsarbetet. 
 
Tillsyn och Revision 
Kommunstyrelsen svarar för uppföljning av riktlinjer och planer för säkerhetsarbetet.  
 
Revisionen utför kontroll inom ramen för sin granskningsverksamhet.   
 


