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Säkerhetspolicy för Jokkmokks kommun  

 
Säkerhetsarbetets grunder. 

 

Människor, egendom, verksamheter och miljö skall på bästa sätt skyddas mot faror som kan 

innebära olyckor, skador och förluster eller som på annat negativt sätt påverkar personer eller 

kommunens verksamhet. 

 

Vid all riskbedömning skall personsäkerheten prioriteras högt. 

 

Allmänheten, medborgare, besökare, företag, organisationer och anställda skall ha rätt att 

kräva en acceptabel säkerhetsnivå i Jokkmokks kommun, dotterbolag och dess verksamheter. 

Säkerheten skall samtidigt utformas så att tillgången till öppenhet inom kommunens 

verksamheter förblir så stor som möjligt. 

 

Säkerhetsarbetet skall bedrivas i överensstämmelse med de regler och instruktioner som 

fastlagts av myndigheter. 

 

Inriktning. 

 

Jokkmokks kommuns säkerhetsarbete har som inriktning att försäkra/bibehålla en hög 

säkerhet samt att förebygga och förhindra olyckor och skador på människor, egendom och 

miljö. 

Arbetet skall bedrivas med uppsatta målbeskrivningar och genomföras tvärsektoriellt i 

kommunen. Säkerhetsarbetet skall bedrivas med tyngdpunkt på riskinventering samt 

förebygga aktiviteter som skall resultera i: 

 

- Att anställda känner trygghet i sin arbetsutövning. 

 

- Att säkerheten beaktas vid sådan planering som berör allmänheten. 

 

- Att servicenivån med hög kvalitet och säkerhet bibehålls. 

 

- Att antalet skadehändelser och allvarliga skador minimeras. 

 

- Att skadekostnader minimeras genom färre skador och förluster. 

 

- Att kommunen skall ha ett riskfinansieringsprogram som eliminerar risken för att 

kommunen drabbas av extraordinära skadekostnader. 
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Ansvar för säkerhet och säkerhetsarbete. 

 

Alla anställda inom Jokkmokks kommuns verksamheter samt dotterbolag och dess 

verksamheter skall arbeta aktivt för ökad säkerhet. Medarbetare är skyldiga att påpeka brister 

i säkerheten till överordnad inom sin avdelning, man är även skyldig att påverka/åtgärda 

enklare brister på ett sådant sätt att man minimerar risken för att en olycka/skada kan ske. En 

ledande befattning inom kommunen skall innebära säkerhetsansvar och ansvar för att 

personalen är informerad om policyns innehåll och att denna samt övriga avdelningsspecifika 

riktlinjer följs. 

 

Avdelningsschef eller liknande skall ombesörja att ett systematiskt säkerhetsarbete bedrivs 

inom egen organisation. 

 

Nämnd eller styrelse är ansvarig för säkerheten inom respektive verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att en god säkerhet och ett gott säkerhetsarbete finns 

samt även upprätthålls inom kommunen, inom dess verksamheter, produkter och tjänster. 

 

Omfattning – Organisation. 

 

Policyn omfattar alla verksamheter som bedrivs av Jokkmokks kommun och dess dotterbolag 

samt alla tjänster och produkter som tillhandahålls av Jokkmokks kommuns verksamheter och 

dotterbolag. 

Anställda, entreprenörer, inhyrd personal, konsulter, övriga uppdragstagare och leverantörer 

omfattas av denna säkerhetspolicy och dess riktlinjer. 

 

Säkerhetsarbetet skall bedrivas aktivt av alla anställda, oavsett anställning, inom Jokkmokks 

kommun. 

 

Avdelning och/eller bolag skall dokumentera säkerhetsarbetet där aktiviteter för bibehållande 

eller förbättringar av säkerheten beskrivs och där organisation och delegation beträffande 

säkerhetsarbetet anges. 

 

Avdelningsledning och/eller bolagsledning ser till att befintlig organisation klarar att hantera 

säkerhetsarbetet på alla nivåer inom organisationen. Kompetensen på de olika nivåer 

bestämmer verksamheterna själva utifrån sin organisation och utifrån de olika lagar och 

bestämmelser som reglerar säkerhetsarbetet. 
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Nämnd och /eller styrelse fastställer vid behov ytterligare riktlinjer till denna gemensamma 

policy med hänsyn till kraven inom sin specifika verksamhet. 

  

 

Räddningstjänsten aktiverar och stödjer förebyggande insatser i syfte att förbättra säkerheten 

mot brand och/eller olyckor. 

 

Riskhanteringsgruppen är samordnare i kommunens nätverk för internt skydd samt för 

medborgarnas  beredskap. Enheten ansvarar vidare för att kommunen har ett väl avvägt 

risktagande och försäkringsprogram. 

 

Information. 

 

Information, extern samt intern, är en viktig del i säkerhetsarbetet. Kommunens olika 

informationsmedia skall aktivt verka för att initiera och understödja informationsinsatser i 

syfte att förbättra säkerheten och säkerhetsmedvetandet. 

 

Riskhanteringsgruppen skall verka, planera samt delvis genomföra utbildningar i syfte att öka 

kompetensen inom säkerhetsområdet. 

 

Uppföljning. 

 

En uppföljning av säkerhetsarbetet skall genomföras varje år inom avdelning och/eller bolag i 

form av intern kontroll. Denna kan innehålla brandskyddsdokumentation, skriftlig redogörelse 

för brandskyddet, systematiskt brandskyddsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

skaderapporter, stölder, m.m. Resultatet av denna uppföljning skall rapporteras till nämnden 

och/eller styrelsen. 
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