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Helsingborgs stads styrdokument
Aktiverande
syftar till förändring och utveckling

PROGRAM – anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar
PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar

Normerande
reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation
POLICY – anger principer och vägledning
RIKTLINJER – anger absoluta gränser och ska-krav

Beslutat av: Kommunfullmäktige
Datum: 24 oktober 2007, § 150
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentansvarig: Avdelningen för strategisk samhällsutveckling vid
stadsledningsförvaltningen
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Riskhanteringspolicy för Helsingborgs stad
Denna policy gäller för all kommunal verksamhet och är grunden för det aktiva riskhanteringsarbete som skall bedrivas inom samtliga förvaltningar i Helsingborgs stad.
Med riskhantering avses de aktiviteter och rutiner som är avsedda att hantera de
risker och möjliga skador på egendom och tillgångar som stadens verksamheter kan
vålla eller drabbas av.

Helsingborgs stads verksamheter och anställda skall ha en hög riskmedvetenhet och
ett aktivt säkerhetstänkande.

Organisation och ansvar
-

-

-

Stadsledningsförvaltningen 1 har det övergripande ansvaret för de interna
riskhanteringsfrågorna i staden samt har att fastställa riktlinjer.
Respektive nämnd och styrelse har ansvaret för att riskhanteringsarbetet
bedrivs enligt denna policy.

Stadsledningsförvaltningens avdelning för trygghet och säkerhet skall
initiera, samordna, stödja, följa upp, ge råd och tillhandahålla kunskap och
kompetens till de kommunala verksamheterna inom riskhantering.

Varje förvaltning skall ha en utsedd funktion för samordning av
riskhanteringsfrågor. Funktionen skall utses av respektive förvaltningschef
och inom förvaltningen skall funktionen initiera, samordna och följa upp
arbetet med riskhantering samt rapportera till förvaltningschef.
Funktionerna utgör stadens nätverk för riskhantering och samordnas av
trygghet och säkerhet.

Tillämpning

Denna policy kan komma att kompletteras med riktlinjer inom ramen för arbetet med
riskhantering. Respektive nämnd kan utöver det, vid behov, utforma
verksamhetsspecifika riktlinjer. Riskhanteringsarbetet skall samordnas med arbetet
för att nå fastställda mål i handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor.
Riskfinansiering, försäkringar, är den del av riskhanteringsarbetet som syftar till att
lindrade ekonomiska konsekvenserna av en skada. Riskfinansiering samordnas för
alla kommunens verksamheter genom stadsledningsförvaltningen.
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