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Elsäkerhetspolicy för Vimmerby kommun
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2012-02-27, KF § 35 en elsäkerhetspolicy för Vimmerby
kommun. Ambitionen är att policyn ses över och uppdateras en gång per mandatperiod.
Vimmerby kommun är innehavare av förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter,
idrottsanläggningar, natur- och kulturfastigheter, skolor och vård- och omsorgsboenden med
elanläggningar och har därför det yttersta ansvaret för att anläggningarna är utförda och hålls
i ett sådant skick att de ger nödvändig säkerhet för person och egendom.
Elsäkerhetspolicyn är kommunens grunddokument som på ett övergripande sätt anger
ramarna för kommunens elsäkerhetsarbete. Elsäkerhetsarbetet är också en del av
kommunens övergripande arbetsmiljöarbete. I sin roll som arbetsgivare har Vimmerby
kommun ansvaret för att varje arbete utförs på ett sådant sätt att kraven på nödvändig
säkerhet för personalen uppfylls.
För att kunna uppfylla ansvaret krävs en tydlig organisation och ansvarsfördelning, att det
ges behövliga förutsättningar till dem som skall utföra arbetet och att elarbetsansvariga utses
för varje elarbete
Tillgången till elförsörjning har som en följd av den tekniska utvecklingen i samhället blivit
allt viktigare. Ingen verksamhet kan bedrivas på ett effektivt sätt utan en väl fungerande
elförsörjning. Med hög elsäkerhet följer automatiskt hög tillgänglighet på elförsörjningen.

Politiskt ansvar
Inom Vimmerby kommun är det kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för
elsäkerhetsarbetet och som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt arbetsmiljölagen
och ellagen tillsammans med de föreskrifter som utformats med stöd av den.
Kommunstyrelsen ansvarar för att det skall finnas en aktuell elsäkerhetsorganisation för hela
kommunen och för att tillämpningsanvisningar tas fram och följs. Elsäkerhetsorganisation
och tillämpningsanvisningar tas fram och fastställs av kommunstyrelsen.

Ambition
Elsäkerhetsarbetet skall i Vimmerby kommun bedrivas så att eltillbud, elolycksfall eller
skador på personer eller egendom i möjligaste mån undviks.
Elsäkerhetspolicyn bör ses över och fastställas av fullmäktige minst en gång varje
mandatperiod.
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