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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna policy 
Denna policy syftar till att skapa en stadengemensam inriktning och samsyn på 
säkerhetsarbetet samt att tydliggöra ansvar och övergripande krav.  

Vem omfattas av policyn 
Denna policy gäller tillsvidare för Stadens nämnder och styrelser 

Koppling till andra styrande dokument 
Policyn konkretiseras i underliggande riktlinjer och regler. 
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Policy 
• Säkerhet är en del av verksamhetens riskhantering1 och kan beskrivas som 

förmågan att upprätthålla en definierad risknivå. Åtgärdsområden som ska 
inkluderas i säkerhetsarbetet är personsäkerhet, fysisk säkerhet, 
informationssäkerhet och krisberedskap.  

• Säkerhetsarbetet ska vara långsiktigt och kontinuerligt och omfatta alla delar av 
stadens verksamheter.  

• Nämnd och styrelse är ansvariga för säkerheten inom respektive verksamhet. 
• Förvaltnings-/ Bolagsledning ska genom tydlig inriktning och fördelning av 

ansvar engagera sig i verksamhetens säkerhetsarbete samt minst årligen följa upp 
att säkerhetsnivån är acceptabel med återrapportering till Nämnd/Styrelse.   

• Förvaltnings-/Bolagschef ska utse en säkerhetschef2 med befogenhet att vara 
drivande och hålla ihop, initiera och genom stöd och uppföljning utveckla 
säkerhetsarbetet. 

• Säkerhetsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från kontinuerliga riskanalyser 
och med tyngdpunkt på förebyggande aktiviteter.   

• Varje verksamhet ska planera och öva för hur kritiska funktioner kan 
upprätthållas och fungera vid allvarliga störningar, så kallad 
krisberedskapsplanering.  

• Organisation, delegation, beslut, planer och åtgärder beträffande säkerhetsarbetet 
ska dokumenteras.   

• Alla medarbetare ska fortlöpande ges utbildning i förhållande till sitt ansvar och 
sina arbetsuppgifter för att förstå hur säkerhetsarbetet fungerar.  

• Alla medarbetare ska aktivt arbeta för ökad säkerhet och ta ett ansvar för att 
säkerheten fungerar samt informera om upptäckta brister.  

• Förvaltnings-/ Bolagsledning ska säkerställa att externa parter såsom 
entreprenörer, inhyrd personal, konsulter och leverantörer uppfyller och följer 
relevanta delar inom säkerhetsområdet.  

                                                      
1 Med riskhantering avses de samordnande aktiviteter som genomförs för identifiering, analys, 
utvärdering, behandling, övervakning och granskning av risker.  
2 Respektive verksamhet beslutar titel utifrån sin organisationsstruktur och tjänstenomenklatur. 
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