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1. Inledning 

I Karlshamns kommun finns en säkerhetspolicy som har antagits av kommunfullmäktige  
2007-11-30, § 217. Syftet med säkerhetspolicyn är att säkerställa en hög säkerhet mot  
skador och störningar i den kommunala verksamheten. 

Detta dokument reglerar åtgärder och normer för det kommunala säkerhets- säkerhetsskydds- 
arbetet utifrån de i säkerhetspolicyn beslutade målen. Dessutom föreslås utredningsområden  
inom risk- och säkerhetssektorn. 

När det gäller bolagens säkerhetsskyddsarbete enligt säkerhetsskyddslagen så har resp.  
VD ansvar för detta arbete.  
 
2.  Organisation och ansvar 

Ansvaret för säkerhetsarbetet skall följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer. 

Säkerhetsgruppen är ett berednings- och samordningsorgan. Säkerhetsgruppen skall bl.a. 
• utforma standarder och rutiner för säkerhetsarbetet 
• stödja och utveckla det förebyggande arbetet 
• följa upp skador och incidenter 
• planera utbildningsinsatser 

Säkerhetsgruppens arbete leds av säkerhetssamordnaren när det gäller hot/risker som  
regleras av försäkringskrav, bestämmelser enligt säkerhetsskyddslagen och arbetsmiljölagen. 

När det gäller planering enligt ”lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinär händelse” och åtaganden enligt ”lag om skydd mot olyckor” ansvarar 
Räddningstjänsten Västra Blekinge för säkerhetsgruppens arbete. 
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3. Riskinventering i förvaltningar och bolag 
 

Under 2008 skall förvaltningar och bolag påbörja inventering av risker som finns inom  
respektive verksamhet. Med utgångspunkt från inventeringen skall en risk- och sårbarhets-  
analys göras. Säkerhetssamordnaren skall vara behjälpliga i detta arbete. 

 
4.  Systematiskt brandskyddsarbete ( SBA) 

Förvaltningarna och bolagen skall årligen tillse att SBA- arbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Förvaltningarna och bolagen utbildade under 2006 brandskyddsombud. 

Under 2007 redovisades i säkerhetsgruppen hur SBA- arbetet fungerar. 

Driftservice har en incident- och skaderapporteringsportal, där finns det under modulen  
” Säkerhet” möjlighet att inrapportera allt SBA – arbete. Detta inrapporteringssystem skall 
användas. Verktyget har under december redigerats så att det även kan användas av bolagen.                               
En dialog med bolagens representanter pågår. 

Brandlarm och utrymningslarm. 
- utbildning/övning 

Såväl bolagen som förvaltningar och verksamheter ute i linjeorganisationen genomför 
utbildning/ övning, omfattning och intervall är beroende av hur ”känslig” verksamheten är. 
Aktiviteterna genomförs till viss del av Räddningstjänsten Västra Blekinge, både via avtal  
och övrig verksamhet.  

 
5.   Inpasseringssystem och larmsystem 

 
- nycklar 
- passeringssystem 
- avlarmningstider 
- överfallslarm 
- trygghetslarm 
- larmhantering och bevakning 
- kameraövervakning 

 
Under 2008 skall en plan tas fram som belyser nuvarande förhållanden och vid behov tar fram 
förslag till förbättringar 
 

6. IT- säkerhet och datakommunikation 
 

- policy och regler 
- stöldmärkning 

Säkerhetspolicy IT och säkerhetsinstruktion IT är fastställda av KF § 47/04 . Stöldmärkning av IT- 
utrustning och telefoni pågår regelbundet. 
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7. Försäkringar 
 

- självrisk 
- intern skadefinansiering 

 
Samråd sker regelbundet med försäkringsmäklaren. Kommunens ”försäkringsgrupp”  
med representanter från förvaltningarna har återbildats under hösten. Säkerhets-  
samordnaren skall överta ”försäkringsansvaret” från upphandlingschefen. Försäkrings-  
gruppens arbete är integrerat i säkerhetsgruppen. Säkerhetsgruppen kommer att ta ställning  
till om man skall föreslå att principen med intern skadefinansiering skall finnas. 

 
De säkerhetsföreskrifter, särskilda krav som försäkringsbolaget kräver, skall prioriteras av 
säkerhetsgruppen. 

 
8.  Incident – och skaderapportering 
 

- verktyg 
- inrapporterande och mottagare 
- statistik 

Driftservice har tagit fram en incident - och skaderapporteringsportal, I första skedet skall 
driftservice arbetsledare inrapportera incidenter och skador på fastigheter och inventarier.                    
Detta arbete skall vara fullt genomfört i början av 2008.  

9. Personsäkerhet 
 

Viss skärpning av inpasseringssystemet i Rådhuset har gjorts under 2007. 

Beroende på hur hotbilden bedöms så kan ytterligare säkerhetsbestämmelser tillkomma. 
Tillgänglighet och skalskydd (översyn av larm och inpasseringssystem) i övriga kommunala 
byggnader skall göras under 2008. 

 10. Uppföljning 

Säkerhetsgruppen följer regelbundet upp säkerhetsarbetet. Ansvar och avrapportering till 
Kommunstyrelsen framkommer av ” Säkerhetspolicy för Karlshamns kommun och Kommunala 
bolag”. 

______ 
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