POLICY
–

Säkerhetspolicy
för Solna stad

POLICY - antas av kommunfullmäktige
En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument
fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet och därmed enligt
kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och gäller tills vidare. En policy
talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Policyn
bör inte innehålla detaljerade ställningstagande vad gäller utförande, prioriteringar eller
metoder.
STRATEGI - antas av kommunstyrelsen
Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeinriktningen. En strategi ska
ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka
prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en begränsad period, exempelvis under
en mandatperiod och antas av kommunstyrelsen.
RIKTLINJE - antas av kommunstyrelsen
Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer preciseras hur
något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå
de politiska inriktningar och mål som finns i en policy eller strategi och dessa antas av
kommunstyrelsen.
ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef
Anvisningar och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller andra
styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska
beslut och dokumenten är inte föremål för formella beslut i politiska organ utan upprättas efter
behov av varje verksamhet/enhet i samråd med ansvarig förvaltningschef/chef.
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Inledning
Säkerhets- och riskhanteringsfrågornas betydelse har under senare år ökat inom näringsliv och
offentlig verksamhet. Bedömning av sannolikhet och konsekvens för oönskade händelser har
därmed blivit centrala frågor för planering och drift av verksamhet. Solna stad har genom
”Samordning och organisation av säkerhetsarbetet i Solna stad (KS/2002:71)” angett uppdrag för
bl.a. framtagande av styrdokument för stadens säkerhetsarbete. Denna upplaga av säkerhetspolicy
skall ses som detta styrdokument.

Inriktning
Syfte
Solna stads säkerhetspolicy har till syfte att säkerställa säkerhet och skydd mot skador och
driftstörningar inom verksamheter och för anläggningskapital som staden är ansvarig för.
Omfattning
Säkerhetspolicyn gäller för all verksamhet som staden ansvarar för och i tillämpliga delar de
kommunala bolag eller motsvarande som kommunstyrelsen bestämmer. Policyn styr säkerhet och
skydd inom följande områden:
- och personskydd (utrymningssäkerhet, skydd mot brott, skadegörelse, olyckor
och personhot etc.)
- och elskador etc.)

Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågorna i staden och har att
fastställa riktlinjer. Respektive nämnd och styrelse har ansvaret för att säkerhetspolicyn med
tillhörande riktlinjer och anvisningar efterlevs. Verksamhetsspecifika instruktioner får vid behov
utarbetas.
Tillämpning
Arbetet med säkerhetsfrågorna skall bedrivas systematiskt i alla berörda verksamheter och
omfatta:

kydd av verksamheter och anläggningskapital

utbildning
kommunstyrelsen

ktlinjer fastställda av

Uppföljning
Kommunstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn och samordning av stadens samlade säkerhetsarbete.
Nämnderna skall genom sina verksamhetsplaner och internkontrollsystem säkerställa att
säkerhetspolicyn efterlevs. Trygghet är att inte behöva vara rädd och att känna sig delaktig
och värdefull i samhället.

