Detta styrdokument beslutades av Kommunfullmäktige 2013-10-23 § 178, 13KS/0346

Policy för risk- och säkerhetsarbete i
Värmdö kommun
Styrning av risk- och säkerhetsarbetet
 Kommunfullmäktige beslutar om policy för risk- och säkerhetsarbetet.
 Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för risk- och säkerhetsarbetet.
 Kommundirektören beslutar om rutiner för risk- och säkerhetsarbetet.

Syfte
Risk- och säkerhetsarbetet syftar till att skydda människor, egendom, verksamheter och miljö
mot olyckor, skador, förluster eller annan negativ påverkan.
Ett väl fungerande risk- och säkerhetsarbete möjliggör för kommunen att fullgöra sina
åtaganden gentemot medborgare, besökare, medarbetare, näringsidkare och organisationer i
Värmdö.
Mål
Värmdö kommun ska
1. Sträva efter att skydda verksamheter mot sådana skador som allvarligt kan skada
koncernens ekonomi eller på annat sätt äventyra verksamheten och dess anställda eller
utställda åtaganden mot tredje person.
2. Minimera de långsiktiga riskerna genom att identifiera, hantera, förebygga riskerna i
verksamheten.
3. I möjligaste mån erbjuda medarbetare, brukare och kommunmedborgare en riskfri arbetsoch verksamhetsmiljö.
Säkerhetskultur
Säkerhetskulturen är det förhållningssätt som en organisation och dess medarbetare har till
risker. Medarbetarnas kunskap och förhållningssätt är avgörande för att uppnå godtagbara
risk- och säkerhetsnivåer.
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Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas av Kommunfullmäktige, och beslutas med stöd av <Ange lagstödet i fullständig form> .
Uppföljning och uppdatering
Kansli- och utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.
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Öppenhet, tillgänglighet och säkerhet
Kommunens verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Tillämpning av en
godtagbar säkerhetsnivå kan i vissa fall stå i kontrast till detta krav. Öppenhet och
tillgänglighet kräver därför väl balanserade risk- och säkerhetsåtgärder.

Ansvar för risk- och säkerhetsarbetet
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för risk- och säkerhetsarbetet inom Värmdö
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer, i enlighet med policyn för risk- och säkerhetsarbetet.
I de kommunala bolagen ska det bedrivas ett aktivt risk- och säkerhetsarbete grundat på
Värmdö kommuns policy för detta. Styrelsen i respektive bolag är ansvarig för att detta sker.
Chefer inom Värmdö kommun ansvarar för att risk- och säkerhetsarbetet bedrivs enligt
beslutad policy och riktlinjer inom deras respektive verksamhets- och ansvarsområden. Detta
innebär vidare att man ska uppmärksamma och förebygga risker och säkerhetsproblem som
kan orsaka störningar i verksamheten och tillse att åtgärder vidtas för minska dessa risker och
störningar.
Samtliga medarbetare har därutöver ett individuellt ansvar för risk- och säkerhetsfrågor i var
och ens egna arbetsuppgifter. Detta kan i praktiken komma att betyda att man ska




Uppmärksamma risker
Vidta eller påtala behov av åtgärder
Efterleva fastställda säkerhetsrutiner

Risker och säkerhetshot
Risk- och säkerhetsarbetet ska kunna bemöta följande risker och säkerhetshot:





Brand, vattenskador, inbrott, stöld, skadegörelse och olyckor
Störning, avbrott eller kaos i hela eller delar av den kommunala verksamheten
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda från enskilda eller grupper
Obehörig informationsinhämtning ur sekretessbelagda handlingar
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Risk- och säkerhetsarbetets huvuduppgifter
Värmdö kommuns risk- och säkerhetsarbete syftar till att






Systematiskt och regelbundet identifiera risker och säkerhetshot i kommunens
verksamheter
Analysera och kvantifiera identifierade risker
Föreslå lämpliga skadeförebyggande/begränsande och riskekonomiska åtgärder på en
nivå som bedöms rimlig i förhållande till risken/hotet
Besluta om på vilket sätt och i vilken omfattningen åtgärder ska vidtas i enlighet med
kommunens och de kommunala bolagens finansiella resurser och behov
Genomföra, vidmakthålla och följa upp beslutade åtgärder

Incidentrapportering
Kommunen ska ha ett incidentrapporteringssystem för att kontinuerligt samla in och
analysera risk- och skadeinformation.
Försäkring
För att tillgodose det ekonomiska skyddet av kommunens egendomar och
produktionsresurser ska det finnas ett väl anpassat försäkringsskydd. Försäkringsskyddet ska
vara utformat på grundval av ett aktivt risk- och säkerhetsarbete och främst inriktas på skydd
mot allvarliga skadehändelser vilka inte fullständigt går att förebygga eller begränsa.
Försäkring ska tecknas i överenstämmelse med gällande policy, riktlinjer och föreskrifter.
Självfinansiering och självrisk
Med hänsyn till riskerna i verksamheterna ska Värmdö kommun och de kommunala bolagen
självfinansiera:




Alla incidenter som inträffar med förutsägbar regelbundenhet
Incidenter som inte har signifikant och negativ påverkan på resultat- och
balansräkning
Övriga incidenter som koncernen beslutat hålla oförsäkrade

Självrisknivå väljs utifrån en total ekonomisk bedömning av risk- och skadekostnader.
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