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Högskolan i Skövde fastställer härmed Säkerhetspolicy för Högskolan i Skövde.
Beslut har fattats efter föredragning av Magnus Littmarck, Campuschef

Sigbritt Karlsson
Magnus Littmarck

Kopia:
Rektors kansli
Institutionerna (5)
Förvaltningsavdelningarna (7)
Fakultetsnämnden
Studentkåren
Arbetstagarorganisationerna (OFR-S och SACO-S)
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Säkerhetspolicy för Högskolan i Skövde
Högskolan värnar om att ha en arbetsmiljö där anställda och studenter upplever skolan som en
trygg plats där arbete och studier är meningsfulla, omväxlande, stimulerande och utvecklande.
Detta leder till trivsel som främjar både hälsa och verksamhetens kvalitet samt bidrar till att
Högskolan når de mål som finns i lagstiftning och som är definierade i vår utvecklingsplan.
Säkerhetsarbetet är en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ett aktivt
och systematiskt arbete med säkerhet och riskhantering ska genomföras, präglat av våra
värdeord omtänksamhet, öppenhet och nytänkande, i syfte att
•

skapa en god säkerhetskultur med förståelse för säkerhetsarbetet

•

säkerställa en öppen och trygg miljö för anställda, studenter, besökare och
samarbetspartners

•

verka för säkerhetsbefrämjande rutiner som möjliggör en väl fungerande verksamhet
och säkrar förutsättningarna för utbildning och forskning

•

verka för att kostnader för skador, förluster och förebyggande åtgärder ska bli så låga
som möjligt

Omfattning
Säkerhetspolicyn uttrycker Högskolan i Skövdes vilja och avsikt att hantera säkerhetsrisker.
Den utgör grunden för säkerhetsarbetet och ska tillsammans med kompletterande riktlinjer,
anvisningar och instruktioner inom de sju säkerhetsområdena:
•
•
•
•
•
•
•

administrativ säkerhet
informationssäkerhet
brandskydd
kris- och katastrofhantering
fysisk säkerhet
personsäkerhet
laboratoriesäkerhet

ge det stöd som behövs för att uppnå angivna visioner och mål, samt grundas i Högskolans
policy för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
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Ansvar och organisation
Varje medarbetare, såväl anställd som student, ansvarar för tillämpningen av säkerhetsarbetet inom det egna ansvars- och arbetsområdet.
Rektor har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap. Genom delegering av uppgifter och befogenheter klargörs ansvarsförhållandet i frågor om arbetsmiljö och
säkerhetsfrågor. Under rektor följer ansvaret för säkerhet och beredskap linjeorganisationen.
Campuschefen är vid behov direkt underställd rektor vad avser säkerhetsfrågor och utgör en
stödresurs för rektor och övriga verksamhetschefer.
Samordning mellan de olika säkerhetsområdena ska ske i syfte att effektivisera
säkerhetsarbetet.
För samordning av åtgärder vid kris- och katastrofsituationer skall en krisledningsorganisation finnas förberedd. Krisledning skall så långt som möjligt följa den befintliga
organisationen och ansvarsområdena. Vid oönskade händelser som ej kan hanteras i
linjeorganisationen övergår arbetet till krisgruppen, som då får ett övergripande och strategiskt ansvar för krishanteringen.

