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Årsrapporter 2011

Årsrapporter 2011 är en sammanställning av alla delägarkommunernas
skadeförebyggande arbete under 2011.
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) ägs av kommunerna Gävle,
Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg,
Örnsköldsvik och Umeå.
SKFAB lägger stor vikt på skadeförebyggande insatser för att kommunerna på
sikt ska minska skadekostnaderna. Regelbundna kontakter med kommunerna
sker för att säkerställa att de får den service och de insatser som förväntas.
Säkerhetsavdelningen i kommunen har en viktig roll för kommunkoncernens
säkerhetsarbete samt det fungerande nätverk med de andra delägarkommunerna
som arbetar med säkerhetsfrågor och skadeförebyggande frågor.
Syftet med arbetet är att skadekostnaden ska ligga på en jämn och låg nivå.

Rune Herrgård
Risk Manager
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Skadeförebyggande arbete inom Gävle kommun 2011
Gemensamt
Arbetet med Gävle kommuns kommunövergripande trygghetsmål bedrivs
förutom i fackförvaltningar och bolags regi även i de etablerade nätverken.
Gävle lokala BRÅ (GLBRÅ) och Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) är två
viktiga och livaktiga nätverk. Bland andra formationer som arbetar med
säkerhet och trygghet kan nämnas ”Attraktiv station” som tillsammans med
fastighetsägare, trafikoperatörer och näringsidkare under året arbetat med ett
”utökat ankomstområde” för resande till Gävle. På regional-lokal nivå bidrar
överenskommelsen med polismyndigheten med fastslagna prioriteringar till att
arbetet bedrivs i samverkan och med så stor transparens som möjligt mellan
olika delintressenter. Även regionmyndigheterna (länsstyrelse, landsting,
regionförbund och polismyndigheten) arbetar med denna sorts koordination i ett
länsövergripande ”samhällsråd” där landshövdingen är ordförande.
Effekter och aktiviteter av detta arbete är bl.a. den nyktra skolavslutningsfesten
”Stolt och nykter” som den 13 juni 2012 genomförs i Furuviksparken för tionde
gången. Evenemanget som genomförs med stöd av SKFAB har bidragit till att
grundskoleavslutningen inte längre är ett risktillfälle med många unga som far
illa. Vuxenvandrarproffsen ”Polarna i Gävle” bidrar med sin närvaro i city och
stadsdelarna tillsammans med socialtjänstens fältassistenter till att många
ungdomar som riskerar att fara illa kan hjälpas och uppmärksammas. En
framtidsverkstad på temat ”Hur stärker och utvecklar vi samverkan mellan de
aktörer som arbetar med unga i riskzon?” har genomförts. Den 2009
introducerade Trygghetsboken har reviderats och är nu uppdaterad under namnet
”Trygghetspärmen” där nya lagar och författningar som styr skolarbetet har
beaktats. Trygghetspärmen är ett material som skall hjälpa skolan att skapa
trygga arbetsplatser där ingen ska behöva känna sig kränkt, utsatt eller mobbad.
Nätverksarbetet ”Trygga Gävle” utvärderas efter fem år under våren 2012.
Konkreta resultat av arbetet är bl.a. att ett allaktivitetshus etableras i stadsdelen
nordost, en ny fotbollsplan med konstgräs i stadsdelen Andersberg samt att skidoch fiskeresor genomförts i samverkan med flera fritidsgårdar. Därutöver har
nätverksarbetet med stöd från kommunstyrelsen också kunnat genomföra ett
mycket stort antal aktivitetstimmar i samverkan med ett studieförbund.
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I samverkan med fastighetsägare och näringsidkare fortsätter arbetet med
trygghet i centrum. Fyra s.k. cityvärdar (arbetsgivare Jernhusen) tillsammans
med två stadsvärdar (arbetsgivare Gävle kommun) bidrar till ökad synlighet i
centrum. I ett samverkansavtal med RIA erbjuds missbrukare möjligheten att
vistas i en alternativ miljö än det offentliga rummet eller inomhustorg genom
ökade öppethållande. Där kan också attitydpåverkande arbete bedrivas. Även
här har kommunstyrelsen skjutit till extramedel. Insatsen utvärderas hösten
2012. En av effekterna av detta arbete är att nöjd resenärsindex (NRI) förbättrats
mycket starkt för resecentrum, från en bottenplacering till en delad
femteplacering i riket av de 38 resecenter/järnvägsstationer som ingick i fjolårets
enkät.
Det gemensamma SBA-arbetet bedrivet mellan Barn och Ungdomsförvaltningen
och Gästrike Räddningstjänst fortsätter enligt plan med besök på skolor och
förskolor med upp till tre besök vid varje skola/förskola. Arbetet innebär att
Gästrike Räddningstjänst ställer en tjänst till förfogande för att utveckla det
systematiska brandskyddsarbetet inom förvaltningen. Projektet finansieras delvis
av överskottsmedel från SKFAB och fortsätter även under 2012.
En arbetsgrupp ”Skolan Förebygger” med representanter från Barn och
Ungdom, BIG, säkerhetsenheten, räddningstjänsten, socialtjänsten samt polisen
har bildats för arbeta för förbättrade skolresultat, minskad skadegörelse samt
”ordning-och-reda-frågor”. Arbetet bedrivs under parollen, sedd, hörd,
bekräftad. Ett antal representanter från denna grupp deltog för fjärde året i rad i
Brandskyddsföreningens årskonferens ”Skolan brinner” i Sollentuna och bland
föreläsningarna på konferensen ingick dels en redovisning av ”Gävlegruppens”
arbete men även en föreläsning av kriminologen My Lilja från Högskolan i
Gävle som rapporterade om sin forskning av attityder till anlagd brand bland
skolelever.
Tillsammans med Kommunledningskontoret, Gästrike Räddningstjänst och
övriga kommuner inom räddningstjänstförbundet fortsätter arbetet i ett
samverkansprojekt med fokus på problematiken runt anlagda bränder. Kopplat
till detta har Kommunledningskontoret ett avtal med räddningstjänsten som
gäller utökade och fördjupade brandutredningar.
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Delvis som en följd av detta arbete har antalet redovisade anlagda bränder
minskat kraftigt de senaste åren:
 2006 110
 2007 108
 2008 115
 2009 82
 2010 51
 2011 42

Under 2011 har Gävle övergått till att rapportera i det av SKFAB tillhandahållna
skaderapporteringssystemet STINA. Till arbetsverktygen har också systemet
BluePlot tillkommit. Det möjliggör en kartbaserad analys över
räddningstjänstens insatser. Under 2012 kommer en länk mellan de båda
programvarorna att utvecklas.
Inom projektet Tekniksamverkan fortsätter arbetet med att vidareutveckla
gemensamma teknikplattformar för passagekontrollsystem, larm samt CCTV.
En utvärdering pågår av resultatet av kamerainstallationerna (vanliga kameror
och värmekameror). Under året har vi även fått presenterat ett kamerasystem
som kommunicerar via 3-G-nätet dvs trådlöst, ett system som ser mycket
intressant ut och som kan placeras på ställen där fast kommunikation saknas ex
mindre pumpstationer, återvinningscentraler m m. Antalet ingripande kopplade
till kameralarm fortsätter att minska samtidigt som kostnaderna för skador och
skadegörelse på de aktuella skolorna sjunkit kraftigt.
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Ett mycket lyckat projekt som genomförts under året är ett samverkansprojekt
mellan Tekniska kontoret, Gävle Energi samt Säkerhetsenheten/SKFAB där man
fått möjlighet att rusta upp en mindre och en större bro efter den s k ”Salabanan”
och på detta sätt undanröjt en mycket stor olycksrisk för cyklister och
fotgängare. (En mycket allvarlig mopedolycka inträffade 2003 på den mindre av
dessa broar).
Kommunen har under året deltagit i SKFAB´s riskhanteringsseminarier med
möten i:





Arlanda/Johannisberg, ”Säkerhetsföreskrifter”
Kiruna, ”Energiskador”
Trollhättan, ”Elbestämmelser/Elektriska nämnden”
Arlanda, ”Allmän säkerhet”

Under året har konsultföretagen AON genomfört förnyade riskbedömningar
(EML) på två av våra större objekt, äldreboendet Forellplan (f d Sätrahemmet)
samt Polhemsskolan.

Arne Andersson
Säkerhetschef
Gävle kommun
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Förvaltnings- och bolagsvisa redovisningar
Omvårdnadsförvaltningen
BRANDSKYDD
Utbildning/Övning och Tillsyn
 Utbildning i grundläggande brandkunskap uppgick till 18 tillfällen och
antal deltagare var 147 personal, inom samtliga verksamhetsområden
 Utbildning i brandskydd till 180 sommarvikarier
 Heldagsutbildning 2 st, för brandskyddsansvarig/ombud 26 deltagare
 Arbetsförlagd informationsträff om brandskydd 8 st
 Brandskyddsövningar vid särskilt boende för äldre 6 st
 Tillsyner av Räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
har genomförts vid 10 äldreboenden + 4 st uppföljningsgenomgångar
 Bristerna har åtgärdats och information har skett både skriftligt och
muntligt till samtliga boenden.
 Internkontroller SBA genomförs enligt gällande kontrollplan; För särskilt
boende för äldre 3 ggr/år och gruppbostäder 2ggr/år och lokaler för
administration 1ggr/år. Förvaltningen centralt har medverkat som
stödfunktion vid ett antal internkontroller.
 Fortbildning av brandskyddsansvariga och ombud 93 st
 Utbildning konsultsjuksköterskor 16 st
 Utarbetat av plastkort + information till vikarier
RESERVKRAFT
Diskussioner förs med Gävle Energi AB om ett övertagande av Omvårdnad
Gävle´s 4 portabla reservkraftsaggregat. Kontrollprogram för dessa aggregat är
upprättad med Gävle Energi för åren 2012 – 2022.
SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
Utredning har genomförts avseende automatiska brandlarms- och trygghetslarms
presentationer i tablåer och displayer. Detta kommer att resultera i både byten av
automatlarm, uppgradering av trygghetslarm och omprogrammeringar.
Genomförs under perioden 2011 - 2013.
Med anledning av en Lex Sara händelse på äldreboendet Bergmästaren (en
boende lyckades öppna ett låst fönster och ramla ut) har en genomgång av
låssystem av fönster genomförts på våra boenden. Förslag till prioritering och
metod har tagits fram. Monteringsarbeten sker under första kv. 2012, beräknad
kostnad 150 000 kr.
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TRYGGHETSLARM
Uppgradering av trygghetslarmet vid äldreboendet Sofia Magdalena uppgick till
en kostnad av 338 000 kr. Anledning till åtgärden är att reservdelar till
nuvarande version slutat tillverkas på grund av miljökrav.
Under de två närmaste åren skall uppgradering av larm vid två äldreboenden,
Vinddraget 14 och Vallongården, ske till en kostnad av 621 000 kr.
ÖVRIGT
Förvaltningen har medverkat i det kommungemensamma krisberedskapsarbetet
vid LEH, (lagen om extraordinära händelser). Under verksamhetsåret har arbetet
kring prioritering samhällsviktiga verksamheter vid elbrist (Styrel) varit
prioriterad.
Marita OlssonNarving
Administrativ chef

Barn och Ungdomsförvaltningen
Årsrapport Förbyggande arbete 2011
Inom Barn & Ungdom pågår en hel del arbeten för att bland annat förebygga och
för att minska skador, bränder och andra tillbud. SBA-projektet fortskrider som
planerat. Under året har följande aktiviteter pågått;
Dryg 50 medarbetare har deltagit i Gästrike Räddningstjänst
brandskyddsutbildning för brandskyddsansvariga och kontrollanter. Regler och
rutiner för övernattning i skollokaler har utarbetats tillsammans med
Gavlefastigheter och Kultur & Fritid.
Inom SBA projektet har fokus under 2011 legat på att;
 Följa upp tidigare insatser inom främst högstadieskolorna.
 Utbilda nya chefer inom Barn & Ungdom.
 Utbildning och besök på alla nya enheter/objekt.
 Checklista internkontroll brandskydd för pedagogisk omsorg har
utarbetats.
 Utbildat berörd personal i STINA, (skade- och tillbudsrapportering).
 Inventering av brandfarliga varor har gjort på samtliga våra grundskolor.
Där tillstånd saknades finns numera en ansökan hos räddningstjänsten.
Nedan lite axplock från ”De sju skolornas” aktiviteter under 2011;
 Hemklassrum fr ht-11 för alla klasser
 Snabbt agerande vid skadegörelse
 Schemalagd vuxentillsyn i matsal
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Tobaksfri Duo. Kontrakt för elever i åk 7 och 8
Räddningstjänsten har haft säkerhetsinformation med praktiska
brandsläckningsövningar, info om konsekvenser mm för åk 7
Särskild undervisningsgrupp för elever med mycket stora behov = bättre
arbetsmiljö för alla
Samarbete med Lättings och elevhälsan kring främlingsfientlighet och
samarbetsklimat för åk 8
Snabbt agerande vid kränkningar och trakasserier. En polisanmälan
gjord
Bra samarbete med ungdomspolisen
Snabb kontakt med andra högstadieskolor när elever är på ”fel skola”
vid fel tidpunkt.
Tydlighet kring besökande ungdomar generellt. Tillstånd krävs innan.
Caféet på Stenebergsskolan är stängt ht -11. Tidigare en plats för skolk,
kränkningar och oro
Samarbete med socialtjänst kring ”hemmasittarelever”
Ny likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling har arbetats
fram och förankras nu med elevgrupperna
Aktiviteter i skolans lokaler för elever på e-m kvällstid, fotboll, dans,
karate, schack, tjejgrupp olika föreningar mm
Aktiviteter för föräldrar på kvällstid: tisdagskvällar på Brynäs med olika
innehåll, tex hur räknar de nuförtiden? Vad gör de på nätet? Mobbning?
Hur ska en cykel vara utrustad? Allsångscafé, olika ämnen varje gång
Elevdelaktighet: kring öppen skola: elever har varit värd på Allsångscafé
eller bytesmarknad m m.
Eleverna delaktiga i undervisningssituationen, självvärdering, elevledda
utvecklingssamtal
Mötesplats för seniorer (Seniorträffar) på måndagar även kvällstid
Mötesplats för föräldralediga med baby, typ öppen förskola
Organiserad spontanidrott på fredagskvällar i sporthallen (samarbete
mellan projektet ”Skolan mitt i byn”, Gästriklands idrottsförbund,
Brynäs IF, Kultur och Fritid, Gefle IF, soc ungdomspolis, SKFAB,
ungdomsgården Brynjan)
Studiecirklar för föräldrar på kvällstid
Kör i skolan på kvällstid (barn och föräldrar)
Lovverksamhet i skolan
Eleverna delaktiga på olika sätt
Möten över generationer genom att elever och seniorer träffas, skapar
trygghet ute i området

Dessutom pågår ett arbete med att koppla ihop projekt ”Skolan Förbygger” med
projekt ”Skolan Mitt i Byn”.

Inger Mohlén
Barn- och Ungdomsförvaltningen
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Gavlefastigheter AB
Redovisning av Skadeförebyggande arbete Gavlefastigheter 2011
Vi har deltagit och drivit ”Skadeförebyggprojekt” på 7 utvalda skolor. Några
ledstjärnor i projektet är. Säkerhet (Kameror, belysning m.m.) Elevmedverkan,
Samarbete med Fritidsgårdar, Rutiner (skadeanmälningar i STINA) och
information. Samarbetet med fritidsgårdar har bland annat utmynnat i fiskeresor
och en skidresa där vi ställt upp med personal. Kontakterna som uppstår på dessa
resor är ovärderliga i det fortsatta arbetet med ungdomar i projektet. En
projektanställd ung vuxen har hjälpt oss med att vara vårt ansikte utåt och skapa
relationer med ungdomar. Hon har hjälpt oss med info till elever om
skadegörelse och visat på konsekvenserna av den. Fokus har legat på
högstadieungdomar.
Takten på installation av trygghetskameror har minskat eftersom det är så svårt
att få tillstånd av Länsstyrelsen.
Under året har vi tillsammans med Räddningstjänsten och Kultur & Fritid testat
regler o rutiner som gäller för övernattning i våra lokaler. Det har fungerat bra.
Vi har under detta år även ersatt alla online Multicom larmsändare med IPsändare som även har GPRS som reservväg.
Räddningstjänstens nya krav att kunna komma in utan att först åka och hämta
nycklar på lokala stationen har lösts så att vi monterar passageläsare på alla
dörrar vid angreppsvägen till brandlarmscentralen och i förekommande fall
monterar en låda med läsare vid den där vi förvarar nycklar till byggnaden.
Under året har vi monterat nytt brandlarm på en förskola och även några gamla
brandlarmanläggningar har ersatts med nya. Därmed är alla verksamhetslokaler
där människor vistas utrustade med brandlarm. Vi har även utökat med talat
utrymningslarm på några objekt.
Vid all nybyggnad och ombyggnad i våra fastigheter så installeras
vattenavstängning vid tillslaget inbrottslarm.

Bengt Nyman
Gavlefastigheter i Gävle AB
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Gävle Energi AB/Bionär Närvärme AB.
Gävle Energis största försäkringsbara risker är förknippade med driften av kraftoch värmeproducerande anläggningar. Företagets produktionsanläggningar kan
skadas på grund av tillbud och haverier som i regel också medför
avbrottskostnader.
Genom skadeförebyggande åtgärder, gott underhåll, utbildning och goda
administrativa rutiner minimeras anläggningsriskerna.
Risk- och säkerhetsarbetet ingår i företagets planerade underhåll och kan
klassificeras som skadeförebyggande arbete. När det gäller specifika
skadeförebyggande arbeten kan nämnas att vi utfört moderniseringsarbeten på
det automatiska brandlarmet på huvudkontoret och inom företagets CCTV
områden inklusive områdeslarm. Samtliga anläggningsskötare för våra
automatiska brandlarm har genomgått utbildning under året. Gävle Energis
säkerhetssystem har underhållsavtal och manuell övervakning i företagets
driftcentral enligt 24/7 principen.
Närvärmeanläggningar i dotterbolaget BioNär Närvärme AB som har
införskaffats under året anpassas till Gävle Energis säkerhetskrav.

Karl-Arne Svensson
Gävle Energi AB

AB Gavlegårdarna
En stor del av bolagets ombyggnationer och planerade underhåll kan
klassificeras som skadeförebyggande arbete. Bolaget prognostiserar att
underhållet för innevarande år kommer att uppgå till ca 180 mnkr. Exempel på
skadeförebyggande åtgärder är tak-, fasad- och badrumsrenoveringar. Därutöver
satsar bolaget under 2011 ca 13 mnkr på trygghetsskapande åtgärder.
Nedan följer några exempel på de insatser som görs under innevarande år.


Entrépartier Nordost – Samtliga entrépartier är utbytta, vilket har minskat
risken för inbrott och anlagda bränder.



Belysning – I år har stora belopp lagts på belysning. En av de största
åtgärderna har skett i stadsdelen Andersberg där de gamla plåttaken med
takbelysning över gångstråken har tagits ner. Ny modern belysning med har
satts och förtätats i form av stolpbelysning, pollare och fasadbelysning.
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Troaxförråd (lägenhetsförråd med förstäkta nätgaller) – 240 st troaxförråd
med elektronisk styrning från ytterdörr till förrådsdörr har installerats på
nedre Brynäs. Åtgärden begränsar tillgången till vissa utrymmen.
Konstruktionen är betydligt kraftigare och mer svårforcerad än tidigare
lösning. Samtidigt monterades närvarostyrd belysning i samma utrymme.



Takåtgärder – Även på taksidan har vi genomfört skadeförebyggande
åtgärder. Dels så har flera fastigheter tilläggsisolerats där vi har problem
med isbildning och därmed risk för ras av tung is & snö. Vid snörika vintrar
så minskas skaderiskerna av dessa åtgärder. Bolaget har också bytt ut ett
antal rökluckor i olika trapphus. De nya moderna luckorna ger snabbare och
säkrare rökevakuering vid brand och därmed minskad skaderisk.



Tillgänglighet - I alla bolagets projekt ingår numera rutinen att tillgänglighet
alltid ska beaktas i samband med genomförande. Det kan t ex innebära att vi
bygger bort nivåskillnader i samband med markprojekt vilket minska
fallrisken för människor som rör sig kring våra bostäder. Det kan också vara
att kontrastmarkera detaljer i fastigheter som kan innebära skaderisk om de
inte uppmärksammas.



Östra Sätra – Planeringen för att starta förnyelsen av Östra Sätra har
intensifierats under året. Olika grupperingar träffas i stadsdelen och tittar på
hur den ska utvecklas socialt och fysiskt. Vi tar ett vidare grepp än vad vi
gjorde på Öster och tittar även på hur stadsdelen ska fungera hållbart och
tryggt i framtiden i samarbete med både Gävle Kommun och andra externa
aktörer.



Samarbeten – Bolaget bedriver flera projekt med inriktning i att minska
segregation och utanförskap. I Andersberg genomförs ett samarbete med
Helges allaktivitetshus och Gavlefastigheter, kallat Andersbergsambassadörerna. Det är ungdomar som kvällstid gör kontroller över hur det
ser ut vid våra fastigheter. De stänger dörrar som ställts upp, de rapporterar
trasig belysning och eventuella skador i området. Sedan har de en löpande
kontakt med våra förvaltare. I ett samarbete med Brynäs hockey genomförs
föreläsningar för ungdomar på teman som respekt, att jobba mot mål eller
hur man fungerar i grupper. Syftet är bl.a. att de ska få en positiv syn på oss
som bolag och bli mer rädda om våra fastigheter, men även att få dem att se
möjligheterna med att delta i föreningslivet.

Lars Lennmalm
Vice VD
AB Gavlegårdarna
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2012-01-23
Addera säkerhet

Sammanställning av skadeförebyggande åtgärder i
Sundsvall år 2011
Sundsvalls kommun har fortlöpande under året arbetat med skadeförebyggande
åtgärder genom kontinuerliga internkontroller enligt kommunens fastlagda regler
för ”systematiskt brandskyddsarbete SBA och systematiskt riskhanteringsarbete
SRA”.
Vidare har en skadeförebyggande arbetsgrupp under året arbetat med riktade
insatser för att förebygga skadegörelse, inbrott/stöld, vattenskador, brand m.m.
enligt redovisning nedan.
”Strategiska BRÅ” ombildas till ”Trygghetsrådet” (TRÅ) med fokus på
övergripande frågor för att utveckla tryggheten i Sundsvall. Trygghetsrådet ska
samlas fyra gånger/år och formulera en handlingsplan för arbetet. Sundsvalls
kommun ska vara huvudansvarig och representeras av förvaltningschefer för
barn- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten, och kultur- och
fritidsförvaltningen. Förvaltningscheferna i Trygghetsrådet ansvarar för att föra
erfarenheter från Trygghetsrådet vidare och vid behov initiera kommunala
insatser inom området. Övriga deltagare ska vara namngivna företrädare för
polisen, räddningstjänsten och näringslivet i form av företrädare för bostadsföretag och företag med intresse för att aktivt delta i trygghetsutveckling.
Följande åtgärder har fortlöpande genomförts i kommunens fastigheter
under året:


Installation av kortläsare på förskolor för att kunna ta bort huvud och
skalnycklar till fastigheterna. Nycklar kommer att förvaras i nyckelskåp
som är kortläsarstyrda inne i fastigheterna. Journycklar kommer att
förvaras centralt på fastighetsavdelningen.



Ytterligare montering av självstängande tvättställsblandare på skolor
som utsatts för sabotage genom igensatta tvättställ och rinnande
vattenkranar.



Kompletteringar av lås på återvinningskärl.
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Siktröjningar på gångytor och intill fasader på skolor och förskolor för
att öka insynen till fastigheterna.



Komplettering av avstängningsventiler på inkommande vatten-ledningar
på utvalda fastigheter.



Fortsatt utbyte av vattenslangar på diskmaskiner, tvättmaskiner,
handdiskduschar, storköksutrustningar m.fl. maskiner i kommunens
fastigheter.



Inköp av hjärtstartare har skett till receptioner och kundtjänster inom
kommunens fastigheter.



Nya samt utökning av brandlarm har skett på flera av fastigheterna

Specifika riktade åtgärder har utförts enligt följande:


I samarbete med räddningstjänsten har kommunen reviderat riktlinjer
samt krav gällande brandlarm, utrymningsvägar, antal sovande i lokalen
m.m, för att det ska vara godkänt att hyra ut för övernattningar.



det har skapats övernattningsmöjligheter för ytterligare 400 personer i
för ändamålet väl utvalda lokaler med fullgott brandlarm och bra
utrymningsmöjligheter.



De salar som valts ut har skyltats upp på plats och lagts in på särskild
ritning som tillsammans med annan information som kommer att bifogas
i det bokningsbesked som skickas till den som hyr.



Kopia för kännedom ska skickas till räddningstjänsten som i sin tur
kräver en förteckning med namn på dom som ska övernatta av den som
hyr.



Skadeförebyggandegruppen har med ambition att minska klottret i
sundsvall fortsatt med en antiklotterfilm att visas på biograferna i
sundsvall. skadeförebyggandegruppen har även 2011 utvidgas till att
varje förvaltning samt bolag har representanter med på mötena i syfte att
få en likformighet över hela kommunkoncernen när det gäller det
förebyggande arbetet.
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Bidrag har utdelats till byavakt i Njurunda med 20 000 kr för att bidra
med att minska skadegörelsen i området som tidigare varit stort och
kostsamt.



Skadegörelse samt fönsterkross i Njurundaområdet 2010 = 336 592 kr.
2011 = 171 674 kr dvs. en minskning med 164 918 kr.

I tjänsten
Gunnar Åberg
Säkerhetschef
Mathias Sjödin
Biträdande säkerhetschef

KIRUNA KOMMUN
Säkerhetsansvarig
Jan Lundmark

ÄKERHETSANSV ARIG
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Skadeförebyggande arbete inom Kiruna kommun 2011
Arbetet med att utbilda all personal på förvaltningarna/bolagen i brandskydd och
förstahjälpen har fortsatt som tidigare.
Kommunens LSO-grupp (representanter från samtliga förvaltningar/bolag) har
under
året
tagit
fram
riskanalyser
för,
dricksvattenförsörjning,
nödvattenförsörjning, långvarit el-bortfall, fjärrvärme samt stort och långvarit
snöoväder. Det arbetet är gjort för att vi skall kunna förebygga och planera för
hur vi agerar vid extrema händelser.
SLG och informationsenheten för krisledning har under året övat och utbildats i
stabsarbete samt mediaträning.
Arbetet med säkerhet och hälsa gällande stadsomvandlingen fortsätter som under
2010 med träffar med LKAB, trafikverket, landstinget och kommunen för att
stärka säkerheten kring projekten i stadsomvandlingen.
Genom att kommunen infört ett nytt skaderapporteringssystem under 2011, som
tar fram statistik för hur skadeutvecklingen ser ut i kommunen, har vi inte hunnit
utbilda alla som skall föra in skadorna i systemet ännu. Detta medför att vi inte
har kunnat ta fram en säker statistik för 2011, KBAB rapporterar om att det ser
bättre ut med framförallt minskad skadegörelse och klotter under 2011, vi ser
dock en trend på att anmälda vattenskador ökar, vilket gör att vi måste analysera
dessa skador närmare för att kunna förebygga bättre i framtiden.
Under första delen av 2012 kommer stadshuset att förses med ett nytt skalskydd,
vilket innebär att vi byter ut nycklarna mot kort för att kunna ta sig in i huset,
kortet kommer även att kunna användas för att kunna logga IN/UT på QT-Nova.

Kirunabostäder med förvaltningsuppdrag 2011
Under 2011 har fokus legat på brandcellsavskiljande väggar. I såväl Kommunala
fastigheter som KBAB fastigheter har räddningstjänsten gjort ett antal tillsyner
som har resulterat i ett antal anmärkningar.
Många av anmärkningarna är brister i brandväggar, företag som gjort jobb i
fastigheterna har t.ex. inte brandtätat kabelgenomföringar på ett rätt och riktigt
sätt när de har utfört arbeten åt oss, detta ska vi nu räta till.
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När tillsynerna är genomförda så har vi även fått anmärkningar på bl.a.
branddörrar på vissa fastigheter, vi kommer nu i närtid träffa räddningstjänsten
för att komma fram till hur många dörrar som måste bytas.
Byter vi ut gamla branddörrar anno 1950 (massiva trädörrar) kommer
brandskyddet i fastigheter förbättras betydligt, arbetet med att byta ut
branddörrar kommer att påbörjas under 2012 och beräknas pågå i 3-4 år
beroende på hur mycket vi kan avvara av underhållsmedlen.
Hösten 2011 startade vi röjning av allmänna utrymmen i våra fastigheter, nu i
skrivandets stund har vi nästa gått igenom hela beståndet, det jag kan säga är att
det är ett antal lastbilslass med bråte som är transporterat ner till återvinningen.
2012 är också det året som vi kommer att börja förse våra uppställningsplatser
för sopkärl med tak och väggar (typ en busskur)
Vi tror att har man en snygg uppställningsplats för sopkärlen då kommer även
det vara rent och snyggt kring sopkärlen vilket förhindrar brandspridning.

Sammanfattning av säkerhetsarbetet år 2011 för Tekniska
Verken i Kiruna AB.
Avdelning Energi

















AON reviderat vår Risk Survey.
Årlig kontroll av brandsläckare och inomhusbrandposter.
Löpande SBA arbete under året (inkl uppdateringar).
Utfört skyddsronder enligt SAM.
Arbetsmiljöplaner upprättade enligt gällande regler AFS 1999:3 med
tillägg 2008:16 12§.
Protokollförda skyddsronder utförs även under sommarstoppet där
entreprenörer som har pågående arbeten medverkar.
Alla möten som hålls i byggnaden inleds med att man informerar om
utrymningsvägar och släckutrustning samt var återsamlingsplatsen är
belägen.
Riskbedömningar och riskanalyser.
Utbildningar Säkerhet på väg (regler vägarbete och transporter)
Utbildningar Utmärkningsansvarig vid vägarbetsplatser.
Utbildningar Heta arbeten
Revision BCM/BCP genomförd av WSP (BCM = Business Continuity
Management och BCP=Business Continuity Plan)
Brandskydd bränsletransportör M04 (hästen) pågår.
Utrymningsväg från övre konferensrum pågår.
Reservskopa för bränsleinmatning finns för att säkerställa vid haveri av
ordinarie skopa.
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Ny väg till bränsletravers. Ger bättre och snabbare åtkomst till
traversen från panntopp panna 3 och därigenom högre säkerhet.
Miljöcertifiering av hela koncernen TVAB pågår. Kommer bidra till
ökad säkerhet.
Nya miljömätare och tillhörande system panna 1 och 2 är under
upphandling, vilket kommer innebära ökad säkerhet.




Avdelning Logistik
Kiruna avfallsanläggning:


På Kiruna avfallsanläggning samt på miljöenheten har skyddsrond
genomförts i januari.
Riskanalyser har upprättats. Omfattande arbete inom anläggningen,
logistikflöden, byggnader och maskiner.
Åtgärder har utförts med anledning av riskanalyserna




Renhållningen:




Enhetschef (Erika T) samt skyddsombudet har varit på en
arbetsmiljöutbildning. (PAM)
Vi har haft årlig kontroll av brandsläckarna i fordonen.
Vi har gått en skyddsrond.

Kiruna kommunpartner AB


Skyddsrond har utförts vid VA-verken i Kiruna, Rensjön,
Abisko, Björkliden, Vassijaure och Riksgränsen/Kattterjåkk. Innan
årets slut kommer skyddsrond även att utföras vid VA-verken i
Jukkasjärvi.



Brandsäkerhetsrondering har utförts vid VA-verken i Kiruna samt i
samtliga fordon.



Två nya skyddsombud som täcker upp VA-verken i Västra
distriktet och Kiruna har utbildats.



I november kommer all personal att genomgå utbildning i
”Erforderlig kännedom om starkströmsföreskrifter”.



Utbildning introduktionskurs i avloppsreningsteknik (1 pers).



Vid Tuolluvaara Vattenverk har arbetet med byte av styrsystem,
vilket påbörjades 2010, avslutats. Mindre finjusteringar kvarstår.
Installationen av nytt styrsystem förbättrar driftsäkerheten.



Fundamenten för samtliga nya pumpar, tre vid Tuolluvaara
vattenverk och tre vid tryckstegringsstationen, har gjutits om med
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Tryck- samt flödesmätning har installerats i sandfiltren vid
Tuolluvaara vattenverk, vilket ökar driftsäkerheten.



Rensjöns vattenledningsnät samt två brunnar har rengjorts.



UV-ljusbehandling
har
installerats
vid
vattenverken
i
Saivomuotka och Vittangi. Vid Saivomuotka vattenverk har även
en ny hydrofor installerats.



Råvattenintagsledningen för Vittangi vattenverk har inspekterats.
Ledningen som hade släppt från intagskona har fastsatts.
Intagskona samt intagsgaller har även rengjorts.



Råvattenintagsgallret för Tuolluvaara vattenverk har inspekterats
och rengjorts.



En omfattande genomgång, upprättande och revidering av
egenkontrollprogram inkl. driftinstruktioner för vattenverken har
slutförts under året. Förbättrade rutiner för sammanställning och
utvärdering av den löpande verksamheten har tagits fram.



Vid Vittangi vattenverk har ny, förbättrad klor- och pH-mätning
installerats för bättre övervakning.



Vid Svappavaara vattenverk har brunnsöverbyggnaderna delvis byggts
om och tätats med syfte att hindra intrång av skadedjur.
Ytterligare ombyggnation kommer att utföras sommaren 2012.



I Kiruna har en väggbrandpost bytts ut till en markbrandpost, vilket
minskar risken för skador på byggnad.



I Kiruna har galvaniserade vattenledningar på två gator bytts ut till
PE-slang och tre huvudventiler bytts ut.



I Katterjåkk-Riksgränsen har ca 1 200 meter av den drygt 100-åriga
huvudvattenledningen nyanlagts med PE-slang.



Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvatten- och nödvattenförsörjning
har utförts.

Jan Lundmark
Säkerhetsansvarig
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Skadeförebyggande arbete inom Piteå kommun 2011
1.

Kommunens organisation för säkerhetsarbetet

Styrande dokument
Piteå kommun har ett flertal styrande dokument i olika nivåer, från
kommunfullmäktige till verksamhetsnivå, som styr säkerhetsarbetet i Piteå
kommun.
Policy för säkerhetsarbetet - Kommuns säkerhetsarbete har som syfte att skapa
trygghet och säkerhet för kommunens medarbetare, medborgarna och de som
vistas i kommunen samt för vår egendom och miljö där personsäkerheten alltid
skall prioriteras högst. Kommunen skall aktivt och systematiskt förebygga och
begränsa risker och undanröja hot. Policyn ska ingå som en del i kommunens
kvalitetsarbete. Denna policy omfattar samtliga säkerhetsoråden som kommunen
arbetar inom. Tillämpningen av policyn sker med konkreta riktlinjer. I dessa
riktlinjer regleras de instruktioner och rutiner som skall tillämpas för
säkerhetsarbetet i kommunen. Detta dokument reviderades under 2011 och
fastställdes av kommunfullmäktige 2011-09-12.
Riktlinjer för säkerhetsarbetet – Policyn uttrycker kommunens värderingar och
ambitioner för säkerhetsarbetet och ger vägledning för följande riktlinjer inom
de olika områden som säkerhetsarbetet omfattar.
Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom följande områden:






Skydd mot olyckor
Krishantering
Internt skydd
Informationssäkerhet
Säkerhetsskydd

Respektive område innehåller en beskrivning av kommunens uppdrag och
tolkning av lagar eller interna värderingar och intentioner som tillfaller
respektive område.
Riktlinjerna innehåller även en skrivelse om ansvaret för säkerhetsfrågorna,
följer ur det normala. Dessutom innehåller de information om
säkerhetsorganisationens praktiska uppbyggnad, hur den samordnas och ordnad,
säkerhetsgruppen och säkerhetsombuden
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Även detta dokument reviderades
kommunstyrelsen 2011-08-22

under

2011

och

fastställdes

av

Årsplan för säkerhetsarbetet – En årsplanering för kommunens säkerhetsarbete
upprättas varje år och fastställs av kommunstyrelsen som även är ansvarig för de
ekonomiska ramarna, ledning, styrning och övergripande riktlinjer för
säkerhetsarbetet.

2.

Skaderapportering

I oktober 2011 aktiverades ”nya” STINA för skaderapportering.
Säkerhetsgruppen har under gångna året genomfört en utbildningsinsats för
utsedda skaderapportörer. Utbildningen utfördes under en dag med en
uppdelning på två grupper. Trots detta sker skaderapporteringen inte i
tillfredställande utsträckning, vad detta beror på vet vi inte i dagsläget. Av den
anledningen kommer vi under året att utreda och förbättra organisation och
rutinerna runt rapporteringen.

Systematiskt brandskyddsarbete – intern säkerhetskontroll

3.

Fastighetsägarens (Fastighetskontoret) systematiska brandskyddsarbete i de
kommunala byggnaderna fungerar bra. Kontroller genomförs i enlighet med
fastställda rutiner och intervall av särskilt utsedd och utbildad personal.
Kontroller av brandskyddsanläggningar, inbrottslarm mm. samt elrevisioner
genomförs i enlighet med fastställda rutiner och intervall av särskilt utsedd och
utbildad personal.
Kvalitén på verksamheternas systematiska brandskyddsarbete varierar. Ett
kontinuerligt arbete med att höja nivån hos personalgenomförs. Arbetet omfattar
primärt tillsyn samt råd, information och utbildning. Under 2011 påbörjades en
riktad satsning på kommunens skolor med tillhörande verksamhet. Arbetet
kommer att pågå under 2012.
4.
Fastighets- och servicekontoret
Enligt Piteå kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet ska närmare riktlinjer
avseende det interna skyddet utformas i separat dokument. Uppdraget att
utforma dessa åligger kommunens säkerhetsgrupp. Riktlinjer finns för:



Installation av brandskyddsanläggningar
Skaderapportering

Riktlinjerna för installation av brandskyddsanläggningar syftar till att:
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 förbättra skyddet för Piteå kommuns egendom och för de som
vistas
där samt för de verksamheter som kommunen bedriver, genom tidig
upptäckt av brand,
 skapa en enhetlig nivå för vilka brandskyddsanläggningar som ska
finnas,
 skapa en enhetlig modell för installation, drift och ansvarsfördelning för
brandskyddsanläggningar,
 förenkla
vid
projektering
och
upphandling
av
brandskyddsanläggningar,
Riktlinjen gäller vid om-, ny- och tillbyggnad. Riktlinjen gäller för Piteå
kommuns egendom samt i tillämpliga delar för övriga lokaler som kommunen
hyr och bedriver verksamhet i. Varje förvaltning och helägt bolag ansvarar för
att följa riktlinjen och hålla sig uppdaterade på förändringar i regelverk.
Då detta i stor utsträckning berör fastighets- och servicekontoret följer här en
lista på åtgärder som gjorts under året 2011.
Klämskydd i dörrar har installerats vid tre förskolor: Ostronet, Ängens, Tallåsen.
Säkerhetsglas har satt in vid följande förskolor: Ringskatans, Jävre, Munksunds,
Pitholms, Helgenäs, Myrans, Fassvägens. Fastighetskontoret har även installerat
takfotslarm vid Vandrarhemmet. Magnetventiler har installerats för att
förebygga vattenskador vid Backeskolan och Backgårsskolan.

5.

Riskinventering

Under 2011 genomförde säkerhetsgruppen en gemensam riskinventering i alla
förvaltningar och helägda bolag. Säkerhetsgruppen tog fram en modell för att
göra en samlad risk- och säkerhetsinventering för de fem säkerhetsområdena,
säkerhetsskydd, krishantering, skydd mot olyckor, informationssäkerhet och
internt skydd. Det första steget genomfördes som en grovanalys i
ledningsgruppen. Säkerhetsgruppen stod för information om verktyget,
tillhandahåller verktyget och erbjud stöd i genomförandet. Insamlat material
sammanställs av säkerhetsgruppen i en risk- och säkerhetsanalys. Vilken
presenterades för kommuns arbetsutskott senare under hösten.
Dessutom har tre riskinventeringar genomförts av extern konsult på uppdrag av
SKFAB. En mellan- och högstadieskola, en större sporthall och
äldreboende/förskola.
6.
Anlagd brand
Råd, information och utbildning
Varje år utför räddningstjänsten i Piteå ett projekt som kallas ”skolprojektet”
vilket innebär att brandmän från räddningstjänsten utbildar alla årskurs ett på
gymnasiet och årskurs sju på högstadiet. Materialet består främst av
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brandkunskap, anlagd brand – skola och dess konsekvenser. Även information
om klotter och skadegörelse med tillhörande konsekvenser ingår.
Ett flertal kurser i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) har getts till
kommunens personal, exempelvis alla lokalvårdare och måltidspersonal vid
fastighets- och servicekontoret.
7.
Övrigt säkerhetsarbete
Styrel
Under 2011 utreddes styrel i Piteå kommun – styrning av el till prioriterade
elanvändare vid bristsituationer.
Informationssäkerhet – säkerhetsinstruktioner
Piteå kommun har under 2011 tagit fram Säkerhetsinstruktioner för
informationssäkerhet i Piteå kommun. Säkerhetsinstruktionerna innehåller tre
delar: Användare; Förvaltning; Drift och kontinuitet och syftar till en förbättrad
säkerhet, tillgänglighet och riktighet kring kommunens informationshantering.
Sandbilarna
Det pågår ju även förebyggande åtgärder i trafikmiljön som t.ex. plogning,
sandning, siktröjning vintertid, Sandningen i centrala stan dokumenteras även i
ett dataprogram som heter Cartesia Pro Locate som är GPS baserat, det innebär
att man kan se sandtraktorn i realtid då den sandar med historik två år tillbaka

Övrigt
Detta har Äldreomsorgen arbetat med under 2011 och arbetar vidare med under
2012
 Riskanalyser tas fram på individnivå (för varje brukar i vård- och
omsorgsboenden). Det kan handla om fysisk risk av något slag för den
enskilde. Även där situationer om hot och hot om våld uppstått.
 Riskanalyser görs också för verksamhetens personal för att undvika ohälsa.
Dessa riskanalyser görs för att hindra/motverka konsekvenser av negativt
slag för den enskilde, de görs både före en incident men också efter en
sådan för att hindra en negativ utveckling.
 Uppsökande verksamhet i eget boende, där de äldre får information bl.a.
om brand, fallrisk, och checklista för säkrare miljö delas ut. Under 2011
gjordes 177 st. hembesök.
 På försök installerades ”smarta lås” på två avdelningar i vård och
omsorgsboenden. Verksamheten är mycket nöjd med funktionen och
nu pågår en upphandling för att under våren kunna köpa in och
installera ”smarta lås” i fler vård och omsorgsboenden. Tanken är att
alla lägenheter ska ha ”smarta lås” om möjligt under 2012. Åtgärden
ska minska risken att boende förvirrar sig in i andras lägenheter och skapar
otrygghet, olust eller i värsta fall utför våldsamma handlingar
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Brandutbildning planeras in hösten 2012, uppföljning för en tredjedel
av äldreomsorgens personal.

Stöd och omsorg
 Riskanalyser tas fram på individnivå (för varje brukare). Det kan
handla
om fysisk risk av något slag för den enskilde. Även där
situationer om hot och hot om våld uppstått.
 Riskanalyser görs också för verksamhetens personal för att undvika ohälsa.
Dessa riskanalyser görs för att hindra/motverka konsekvenser
av
negativt slag för den enskilde, de görs både före en incident men
också
efter en sådan för att hindra en negativ utveckling.
 Konstaterat att vi inte gjort någon samlad informations/ utbildningsinsats
under 2011 för att höja säkerheten.

Krister Östrén
Säkerhetsansvarig
Piteå kommun

24 (46)

2011-12-29

Rapport över skadeförebyggande arbetet 2011
Inledningsvis kan konstateras att Uppsala kommun även år 2011 drabbats av
relativt få skador. Ambitionen är att hela organisationen ska ha ett medvetet
säkerhetsarbete och ett medvetet säkerhetstänk i all verksamhetsplanering i
vardagen. Åtgärder ska i första hand vidtas för att förebygga skador.
Övergripande åtgärder
Uppsala kommun deltar i flera samverkansorganisationer i syfte att minska och
förebygga skador och brott inom kommunen.
Tryggare Uppsala län har till syfte att ge stöd till brottsoffer men också att
minska vanligt förekommande brott samt skapa tryggare miljöer. Samverkan
sker såväl mellan offentliga organisationer, näringsliv som ideella
organisationer. Exempel på samverkanspartners är försäkringsbolag, polis,
landsting, hamburgerkedja, trafikbolag, frikyrkor. Syftet är att genom
gemensamma satsningar skapa större effekt. Under året har Tryggare Uppsala
län bland annat genomfört en trygghetsmätning i länets samtliga kommuner. För
Uppsalas räkning visar mätningen att den upplevda tryggheten hos medborgarna
ökat.
En annan samverkansgrupp är Trygg ute som består av Brottsförebyggande
rådet (BRÅ), polisen och olika delar av kommunens verksamhetsområden som t
ex ansvariga för gator, parker, brandförsvar, fastighetsägande, socialtjänst. Här
genomförs också gemensamma satsningar i områden som upplevs otrygga.
Gruppen genomför trygghetsvandringar, vidtar åtgärder vid behov och sprider
relevant information till berörda.
Ett nytt avtal om samarbete i individarbetet har tecknats med polisen. Avtalet
blir en förstärkning av tidigare samverkansavtal runt det förebyggande arbetet i
en angiven stadsdel.
Som vanligt har skollovet firats genom ett alkohol- och drogfritt evenemang för
elever och föräldrar, Fett me kärlek. Ett annat skadeförebyggande evenemang
har drivits gemensamt med studentkåren. Genom en framgångsrik kampanj,
Varannan vatten, har insatser gjorts för att begränsa alkoholkonsumtionen i
samband med Valborgs-firandet som är mycket omfattande i Uppsala.
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En ny handlingsplan för extraordinära händelser med förslag till långsiktiga
säkerhetsåtgärder finns hos fullmäktige för beslut. Bordlagt till januari 2012.
Kommuninterna insatser
Brandsäkerhet
Under året har ett projekt med inriktning på brandskydd på alla kommunalt
drivna vårdboenden/äldreboenden genomförts. Det har resulterat i olika åtgärder
för ökad brandsäkerhet. Brand- och utrymningsövningar sker regelbundet i de
flesta kommunala verksamheter.
En av två produktionsförvaltningar, Vård och bildning med ca 11 000
medarbetare, har utbildat i SBA-dokumentation. grunderna för SBA, elsäkerhet
och inom våld/hot. Sammanlagt har c:a 1000 personer gått dessa utbildningar.
De har också tillsammans med brandförsvaret utvecklat ett koncept som
förenklar möjligheterna till utbildning i brandskydd, med syfte att ännu fler
medarbetare ska ha en god brandskyddsgrund att stå på.
Andra punktinsatser för höjd brandsäkerhet har bl a varit
 brand- och riskbedömningar på nya pelletsanläggningar.
 montering av mobila sprinklers på vårdboende
 representant från den enhet som arbetar med skadefrågor gentemot
försäkringen deltar numera alltid vid brandförsvarets tillsynsbesök i den
kommunalt drivna verksamheten
i syfte att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren.
 ytterligare sju skolor har utrustats på ett korrekt sätt ur brand- och
utrymningssynpunkt för att kunna rymma övernattningar i samband
med stora evenemang som t ex Storvretacupen.
Information och utbildning
De säkerhetssamordnare som finns i organisationen deltar regelbundet i
arbetsplatsträffar, ledningsgrupper osv med information om skadeförebyggande
insatser och med kompetenshöjande åtgärder vad gäller inrapportering,
riskanalyser och dylikt.
Vård och bildning har också genomfört en inspirationsdag på temat Hållbar
utveckling inom vilken rymdes frågor med bäring på egendoms- och
ansvarsskador.
Incidentrapporteringssystemet Marsh Plus fyller inte längre de behov som finns.
Behovet av en ny version är stort. För en korrekt kravställning har en rad
intervjuer och utbildningar genomförts.
Årligen genomförs utbildningar/övningar i krishantering i kommunen. Detta år
var målgruppen förtroendevalda i samtliga nämnder och styrelser, inklusive

26 (46)

bolagen. Utbildningen gick från allmänt skadeförebyggande arbete till
förebyggande arbete enligt lagen om skydd mot olyckor för att avslutas med
extraordinära händelser. Syftet var att visa att säkerhetsaspekter ska ingå i all
verksamhetsplanering och vikten av att inte se säkerhet som separat fråga. Om
”vardagssäkerheten” fungerar minskar riskerna för mycket omfattande skador
vid större olyckor och kriser och möjligheterna att hantera en kris inom normal
organisation ökar.
Under Livsmedelsverkets ledning har också en tvådagarsövning i terrorangrepp
på dricksvattnet genomförts på Uppsala Vatten AB. Vid övningen testades
också VAKA-organisationen.
Övrigt
En förnyad riskbedömning (EML) har genomförts på två av Uppsala kommuns
stora försäkringsobjekt; Uppsala Konsert & Kongress och Bolandskolan.
En satsning på att byta ut tvättställsblandare till rörelsefria blandare, i syfte att
minska risken för vattenskador i samband med skadegörelse, är påbörjad.
Inledningsvis satsas främst på byte i gymnastikhallar, där riskerna för
skadegärdelse bedöms som störst.
Särskilda kravspecifikationer för upphandling av ramavtal för säkerhetsteknik
har tagits fram. Ett viktigt arbete som får betydelse för att relevanta och korrekta
krav ställs och följs upp framöver.
El-säkerhetsbesiktningar genomförs på alla förskolor två gånger per år. Kontroll
av jordfelsbrytare sker en gång varje år inte bara på förskolorna utan även på
skolorna.

Kommunledningskontoret
Åsa Morén
säkerhetschef
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Skadeforebyggende rapport 2011
I det etterfølgende beskrives en del av de aktiviteter og tiltak som er gjennomført
innen skadeforebyggende virksomhet i året 2011, samt hvilke tiltak som så langt
er planlagt gjennomført i 2012.
Organisering
Garde AS er Trondheim kommunes rådgiver og samarbeidspartner på
forsikringsporteføljen via SKF AB. For de ulike forsikringsområder som auto,
bygning, vann og avløp med mer, har Trondheim kommune oppnevnt personer
innenfor de ulike områdene som har et særskilt ansvar for oppfølging og kontakt
mot Garde AS.
Opplæring
Trondheim kommune ser behovet for at de ansatte har riktige holdninger og god
kunnskap som et grunnlag for å kunne gjennomfør et tilfredsstillende
skadeforebyggende arbeid. Derfor brukes det betydelige ressurser på opplæring
i kommunen. Det er i løpet av 2011 gitt opplæring til 136 brannvernledere
innenfor alle kategorier av enheter, og driftspersonell i Trondheim eiendom. Vi
tar sikte på å vedlikeholde kunnskapen i årene framover, og så snart som mulig
gi nye ansatte opplæring. Vi har erfart at opplæringen må være systematisk,
sentralt organisert og finansiert, og obligatorisk, slik at den ikke kan velges bort.
Interkontrollforskriften
Systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheter
(internkontrollforskriften), krever at virksomhetene dokumenterer hvordan dette
ivaretas. Trondheim eiendom har ansvar for byggene med tilhørende
eiendommer.
Det er i 2011 gjennomført intern revisjon av driftspersonalets dokumentering, og
om oppgaver knyttet til bygningssikkerheten er gjennomført. Her ble det
avdekket enkelte forhold som ikke var tilfredsstillende. Tiltak for å bedre disse
forholdene er at internkontrollsystemet er noe omarbeidet for å gjøre det mer
oversiktlig og brukervennlig, samt at det blir satset på opplæringen av
driftspersonellet i 2012.
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Serviceavtaler
Et viktig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet er serviceavtaler for
tekniske anlegg, som brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, innbruddsalarmanlegg
med mer. I tillegg til at avtalene skal ivareta riktig kontroll av anleggene, må
Trondheim eiendom ha tett oppfølging mot leverandørene for sikre at kontroller
og reparasjoner blir gjennomført.
I 2011 har Trondheim eiendom opprettet en byggteknisk fagstab som har
serviceavtaler som et sentralt arbeids- og ansvarsområde, og har satt oppfølging
av avtalene i system.
Rammeavtaler
Trondheim eiendom har inngått rammeavtaler for svært mange fag og tjenester,
og de benyttes også ved reparasjon av forsikringsskader. Det er gjennom
fakturakontroll avdekket et behov for bedre kontroll av at leverandørene
fakturerer i henhold til avtale, og Trondheim eiendom har i 2011 opprettet en 50
% stilling for systematisk oppfølging og kontroll av avtalene.
Beredskapsrådgiver
Trondheim kommune ansatte i 2011 ny beredskapsrådgiver. Han har igangsatt et
arbeid for å avdekke totalbehovet for beredskap i kommunen, og å samordne
beredskapen. Arbeidet vil ha stor betydning med hensyn på skadeforebygging,
og ikke minst i forhold til å redusere konsekvensene når uønskede hendelser
oppstår.
Trygge lokalsamfunn
Trondheim kommune ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2005, og
regodkjent i 2011.
Trygge lokalsamfunn er forankret i norsk helsepolitikk og forvaltning. I tråd
med den standard og de kriterier som gjelder for Trygge lokalsamfunn har
Trondheim kommune dokumentert å ha et metodisk og systematisk,
tverrsektoriell og helhetlig tilnærming til skadeforebygging.
Skaderapportering
Aktiviteten innenfor rapportering av skader er nå på et tilfredsstillende høyt
nivå, og kunnskapen om forsikringsskader blir stadig bedre blant våre
saksbehandlere. Med bakgrunn i den utstrakte registrering av skader i Stine, har
vi nå etter hvert opparbeidet et svært godt statistisk materiale, som vil bli
benyttet i skadeforebyggende formål og analyser.
Skader i 2011
2011 har vært et godt år for skadeutviklingen i Trondheim kommune,
sammenlignet med 2010.
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Vi har ca. 10 % færre innmeldte forsikringsskader i Stine, og kostnaden for
skadene er nesten 50 % lavere. I 2011 har vi unngått store branner som
representerer en stor del av kostnadsreduksjonen, men kostnadene ved
vannskader er også redusert med 25 %. Antallet vannskader er redusert fra 100
til 88. Totalt er det registrert 373 forsikringsskader i 2011 med en kostnad på ca.
16 millioner.
Vannskadeprosjektet
Sommeren 2011 var det oppstart på ”Vannskadeprosjektet” i Trondheim
kommune. Det er initiert og finansiert av SKF AB, og skal avsluttes innen
utgangen av 2012. Styringsgruppen består av Anne Aaker - VD i Trondheim
eiendom, Rune Herrgård - SKF AB og Torstein Sneisen - Garde AS. Mandatet
sier at en gjennom prosjektet ønsker å redusere frekvens, kostnader og
konsekvenser for Trondheim eiendom og virksomhetene knyttet til vannskader.
Det er et ønske at studenter kan benytte prosjektet i sine oppgaver, og så langt er
det en student som har sin masteroppgave knyttet til prosjektet.

Trondheim 3.januar 2012

Torstein Sneisen
Garde AS

Per Moen
Trondheim eiendom
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Redovisning av säkerhetsarbetet i Trollhättans Stad
under 2011
Verksamhetsåret 2011 har varit präglat av mycket arbete och varit intensivt ur
flera aspekter för personalen på avdelningen för Skydd och Säkerhet. Bland
annat har flera stora säkerhetsprojekt genomförts parallellt med det vardagliga
arbetet med uppföljning av skador, incidenter och försäkringsfrågor.
Ett utdrag ur Trollhättans Stads styrdokument för mandatperioden
2011-2014 säger bl a:
Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i.
Det innebär att


Genom säkerhetshöjande insatser öka tryggheten i verksamheten och
kommunen. Ha god beredskap och förmåga att hantera kriser.



För varje mandatperiod inventera, analysera riskbilder och åtgärda de
risker som prioriteras.



Ha ett förhållningssätt så att risk för incidenter och skador samt dess
konsekvenser minimeras.

Under 2011 har Skydd och Säkerhet arbetat med i huvudsak följande
verksamhetsavsnitt:
Skador och incidenter
För 2011 kan Trollhättans Stads verksamheter konstatera en gynnsam
utveckling ur skadesynpunkt. Antalet skador i förhållande till föregående år har
hållits på en gynnsam låg nivå. Skadekostnadsutvecklingen har varit positiv
med en för verksamheterna sammanlagd skadekostnad på cirka 1,5 miljoner
kronor mot 2,7 miljoner 2010.
För de kommunala bolagen (Trollhättans Tomt AB och AB Eidar, Trollhättans
Bostadsbolag) har utvecklingen på kostnadssidan inte varit fullt så positiv. Här
har ett antal bränder och snötrycksskador kommit att påverka vårt sammanlagda
utfall i captivet på ett negativt sätt.
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Skadeförebyggande satsningar


Allt fler larm installeras i kommunala verksamhetslokaler. Även mindre
byggnader larmas upp exempelvis föreningsgårdar, bygdegårdar och
fritidsanläggningar som drivs i föreningsregi. Allt fler larminstallationer
av mindre karaktär sker numera i egen regi med hjälp av våra
larmtekniker. Detta innebär synbara kostnadsbesparingar för
verksamheterna.



Kamerabeståndet byts successivt ut till digitala kameror. Detta innebär
en avsevärd förbättring i bildkvalité i förhållande till det gamla analoga
kamerasystemet.



Passersystem har bytts ut i Stadshuset för 2 miljoner kronor. Ett flertal
skolor förses med passersystem samt i förekommande fall
omsorgsfastigheter.



Fortsatt satsning på stöldskyddsmärkning och inventarieförteckningar
som uppdateras bidrar Skydd och Säkerhet till genom anslag ur
skadeförebyggande medel.



Årets säkerhetsombudsutbildning hade fokus på brand, elsäkerhet och
kemrisker på arbetsplatsen. Årets utbildningar var som vanligt
välbesökta och uppskattades av arbetsplatsernas säkerhetsombud.
Kostnaden tas genom medel från Skydd och Säkerhets
skadeförebyggande pengar.



Inför vintern 2011/2012 har GPS-utrustning inhyrts för utprovning. Vår
förhoppning är att detta skall innebära en effektivare och säkrare
snöröjning framledes. Under våren 2012 kommer utvärdering att ske.
Därefter beslutas om inköp. I arbetet med att ta fram underlag för denna
utrustning har samråd skett med bl a Gävle.



I samband med byte av passersystem har stadshuset utrustats med ett
system för grafisk presentation och larmövervakning. Därmed har vi
möjlighet att utvärdera en systemplattform för digital larmöverföring.
En fråga som har varit på tapeten under ett antal år men som inte funnit
sin lösning hittills. Plattformen NOCTU tror vi kan vara lösningen på
våra önskemål om en effektiv larmöverföring och bära in i framtiden
när kopparnätet avvecklas i rask takt.
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Brottsförebyggande arbete på stan
Trollhättans Stad arbetar aktivt med brotts- och drogförebyggande arbete på
stan. Under året har en tjänst inrättats som brottsförebyggare. Vi har numera en
folkhälsosamordnare som bevakar frågor kring trygghet för äldre, en
drogförebyggare som inriktar sitt förebyggande arbete främst mot ungdomar
samt brottsförebyggaren som samverkar med de övriga och ingår i SAMSÄK
(Samordningsgruppen för säkerhetsarbete).
Ett projekt inom ramen för brottsförebyggande arbetet under 2011 har varit att
öka tillgängligheten i parker och utmed gångvägar i centrummiljö. Kraftfulla
insatser för förbättrad belysning har installerats.
Studiebesök och kunskapsinhämtning inom SKFAB-sfären
Under 2011 har vi varit flitiga att nyttja våra ”syskon” i SKFABfamiljen.


Under första kvartalet var en studiedelegation från Gata/Park och
Tekniska/Produktion tillsammans med Skydd och Säkerhet på
studiebesök i Söderhamn/Gävle för att informera sig i
snöröjningsfrågor.



I maj månad var SAMSÄK på studiebesök i Uppsala. Värdar var våra
försäkringsförmedlare Bolander & Co. Vi passade på att bekanta oss
med kulturmiljöer av gammalt och nytt slag. Försäkringsinformation
var givetvis huvudsyftet med resan.



Under hösten var brottsförebyggande- och drogförebyggandegrupperna
i Helsingborg och blev väl mottagna av Helsingborgs Stad som stolt
visade sitt förebyggande arbete mot gängkriminalitet och krogvåld.

Trollhättans Stad ser denna typ av utbyte som mycket viktig då det innebär
att man får tillfälle att bekanta sig närmare med hur våra
samarbetskommuner aktivt arbetar med skadeförebyggande arbete som
kommer oss till gagn.

Styrel
Under första halvåret genomfördes projekt Styrel i alla landets kommuner. För
vår del innebar detta ett ganska omfattande undersökande arbete. Det visade sig
att Trollhättan jämförelsevis med andra kommuner i Västra Götaland hade ett

34 (46)

stort antal samhällsviktiga verksamheter som innefattades av planläggningen.
Nu ligger en grund för att styra el vid en situation då elbrist uppstår i landet.
Skydd och Säkerhet har också fått en uppdaterad lista som beskriver
samhällsviktiga anläggningar i kommunen som kan vara till stor nytta i övriga
krisberedskapssammanhang.
ROS
En risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2011-2014 har framarbetats
parallellt med Styrels-projektet. Denna ROS är i stora drag en vidareutveckling
av förra mandatperiodens ROS. Den omfattar allt ifrån den lilla vardagsolyckan
till den stora extraordinära händelsen, exempelvis dammbrott eller risken för
skred. I den nuvarande ROS-versionen har vi även tagit med ett nytt avsnitt
”Antagonistiska hot och social oro”. Uppdraget att bearbeta de risker som
beskrivs i ROS och som Kommunstyrelsen beslutat skall bearbetas under
perioden åligger nu varje riskägare att hantera så att det utarbetas
handlingsplaner mot risken/riskerna.
Reservkraft
Trollhättans Stads långsiktiga arbete med att fullfölja åtgärdsprogram för en
trygg elförsörjning vid störningar på elnätet är avslutad under 2011, den sista
åtgärden har varit att förse stadshuset med stationär reservkraft. 4,8 miljoner
varav hälften av kommunala medel har det kostat att utrusta den kommunala
ledningsplatsen med stationär reservkraft. Vid elavbrott sker automatiskt
återinkoppling via dieselaggregatet inom 15 sekunder.
Problem
2011 har för Skydd och Säkerhet inneburit stora problem med vårt skötebarn
”kommunbevakning”. Nuvarande entreprenör, Securitas har tyvärr levererat
tjänster som inte uppfyller våra krav. Dessa avvikelser har lett fram till en
skriftlig erinran av allvarlig art. Bristerna har därefter kvarstått vilket leder fram
till att nya lösningar studeras. När avtalsperioden löper ut sommaren 2012
kommer
samarbetet
med
Securitas
att
ömsesidigt
avslutas.
Kommunbevakningsuppdraget har sedan 2001 utvecklats till en av våra
koncerngemensamma stöttepelare i det skadeförebyggande arbetet. Därför följer
Skydd och Säkerhet på kommunledningens uppdrag frågan kontinuerligt.

Mats Björk och Madelene Andersson
Skydd och Säkerhet
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Säkerhets- och skadeförebyggande arbete

Syfte och mål med säkerhetsarbete
Säkerhetsarbetet har sin grund i ett av kommunfullmäktiges beslutade mål
för Helsingborg som lyder ”Alla ska kunna känna sig trygga i
Helsingborg”.
Omfattning och ansvar
Avdelningen Trygghet och säkerhet har uppdraget att hantera stadens
säkerhetsarbete, krishantering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
Riskhanteringsarbetet beskrivs i en policy. Stadens säkerhetschef är tillika
avdelningens chef
Riktlinjer
Upprättade och beslutade policys/riktlinjer finns för bl.a. informationssäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete och riskhantering.
Uppföljning
Säkerhetsarbetet följs upp genom staden styrkort, skaderapporter till
förvaltningar och verksamheter.
Skaderapporteringssystem
Staden har en intern skaderapportering som ska ersättas av ett mer
omfattande säkerhetssystem. När alla delar är på plats kommer all
händelserapportering att ske där. Vi kopplar då samman personal,
krishantering, riskhantering, brandskyddsarbete, fastigheter, resurser,
inventarier, informationssäkerhet, larmanläggningar, kameror osv. vilket
leder till att stadens systematiska säkerhetsarbete samlas och blir enkelt
att kontrollera och följa upp. (Även externa aktörer såsom polis,
bevakningsföretag rapporterar i systemet)
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandförsvaret har huvudansvaret för att samordna SBA-arbetet och de
erbjuder även utbildning och praktiska övningar.

Larmanläggningar
Larmteknik
Helsingborgs stad har två avdelningar som hanterar brandlarm respektive
övriga larmanläggningar för inbrott, passage utifrån gällande lagar och
regelverk.
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Kameror
Nytt för i år är att staden har ett projekt med polisen gällande mobila
kameraanläggningar. ”Seende” kameror placeras efter tillstånd av polisen,
sk 30 dagars tillstånd.
På tre skolor där man haft problem med skadegörelse i större skala provas
koncept med värmekameror.
Vatten
Vattenlarm har installerats i bl.a. Rådhuset på vattenautomater och
kaffebryggare.

Riskanalyser
Uppföljning av tidigare riskanalyser har gjorts med hjälp av
AON/SKFAB.
”Säkerhetsinstallationer” är en dokumenterad vägledning som innehåller
riktlinjer och anvisningar avseende installationer av allt från mekaniska
inbrottsskydd till brandskyddsarbete. Den är inte politiskt beslutad ännu
men Kärnfastigheter har börjat arbeta med den.

Strategi och riktlinjer mot anlagd brand
Grupper
ReAgera är en stadsövergripande styrgrupp där politiker och tjänstemän
med beslutsrätt arbetar tillsammans för att skapa tidiga åtgärder mot unga
brottslingar samt minska våld och övrig kriminalitet.
BRÅ Ett politiskt utskott med tjänstemannarepresentation i form av
närpolischef, säkerhetschef och BRÅ strateg.
Mobila teamet arbetar operativ ute bland ungdomarna. De samverkar
med skolan i projektet” Samverkan mot skolk- våld - droger”
Frivilliga insatser
Stadens frivilligcentral engagerar ett 50-tal frivilliga som ska verka
brottsförebyggande genom att träffa och informera övriga medborgare.
Fokus ligger nu på stadens tre större tågstationer. Staden sponsrar med
bilar.
Nattvandrare som finns ute på kvällarna i city och i bostadsområden
Polisvolontärer som bl.a. hjälper polisen att informera medborgare.
Kameraövervakning
SOS-centralen som finns i larmcentralen på en av brandstationerna
övervakar kamerabilderna och larmar ut vid misstanke om brand och
skadegörelse.
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Förebyggande arbete
Brandförsvaret fortsätter att utveckla sitt förebyggande arbete med skolan.
En brandman är anställd av både skolan och brandförsvaret för att
organisera, planera och informera utifrån ett utarbetat koncept. Han agerar
även på akuta händelser och har konsekvenssamtal med barn som eldat.
Till sin hjälp har han övrig brandpersonal och pedagoger efter behov.
Man följer upp alla skadehändelser 3 gånger per termin tillsamman med
avdelningen Trygghet och säkerhet och skolan. Han samarbetar även med
Socialtjänsten.
Socialtjänsten fortsätter även i egen regi med konceptet ”Din bror” där 23 grupper är igång.

Rapporter och strategier för insatser
Särskilda insatser
Vi fortsätter med en väktarbil som gör ronderingar utifrån var behovet
finns. Förstärkning med ytterligare en bil sker vid skolstart, jul och
nyårshelg samt skolavslutning.

Övrigt
Från årsskiftet är en strateg för BRÅ och stadens äldreombud anställda på
avdelningen.

Helsingborgs stad
Avdelningen för Trygghet och säkerhet
Monica Eriksson
Handläggare
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24 februari 2012

Skadeförebyggande
kommun 2011

arbete

inom

Örnsköldsviks

Organisation för säkerhetsarbetet
Det skadeförebyggande arbetet i Örnsköldsviks kommun sker fortlöpande
genom samverkan mellan säkerhetssamordnare från förvaltningar och bolag i
kommunens säkerhetsgrupp.
Arbetet med trygghet och säkerhet koncentreras inom följande fyra
arbetsområde: IT/ informationssäkerhet, intern säkerhet, extraordinära
händelser/allvarliga samhällsstörningar och skydd mot olyckor.
I arbetet sker även samråd med säkerhetsansvariga, säkerhetsombud och
fastighetsansvariga för förvaltningar och bolag.
Under året har arbetet inriktats på följande områden och aktiviteter:
Handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet 2012-2015
Ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2015 har arbetats
fram under 2011. Programmet innehåller både en förebyggande del med mål
och aktiviteter för de prioriterade verksamhetsområdena trafiksäkerhet,
vattensäkerhet, äldresäkerhet - fallolyckor, brottsprevention, suicidprevention,
extraordinära händelser och brandsäkerhet samt en del som beskriver
kommunens möjlighet att förbereda, genomföra och följa upp räddningsinsats.
Programmet har varit ute på en bred remiss och beslut om programmets
antagande i kommunfullmäktige kommer att ske i slutet av januari 2012.
Övning och utbildning av kommunal krisledning
Kommunen har under året satsat på utbildning och övning i stabsarbete av den
kommunala krisledningsgruppen/tjänstemannakrisledningen som ska verka vid
allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Större händelser under året
I september inträffade en läcka på kommunens renvattenledning i centrala
Örnsköldsvik i samband med reparation av en avloppsledning. Läckaget
bedömdes så allvarlig att det kunde föranleda en större smittspridning inom
tätortsområdet med drygt 30 000 innevånare.
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Kommunens vattenbolag och krisledningsgruppen agerade snabbt med ett
påbud till alla 30 000 innevånare att koka vatten. Kokningen pågick i tre dagar
varefter godkända vattenprover kunde häva kokningen.
I december inträffade två händelser med större snöoväder/blötsnö som
medförde långvariga elavbrott och teleavbrott i stora delar av kommunens
inland. Elavbrotten påverkade bl. a möjligheten att utföra kommunens
samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, särskilda boenden för
äldreomsorgen, larmfunktioner av olika slag etc.
Elavbrotten har medfört en stor aktivitet inom de kommunala verksamheterna
med bl. a översyn av anslutningsmöjligheter för reservkraft, olika reservrutiner
vid elavbrott m.m.
Förstärkning av det tekniska ledningsstödet för att förbättra den
kommunala ledningsförmågan vid allvarliga samhällsstörningar.
Kommunen har ansökt och beviljats statsbidrag för tekniska
förstärkningsåtgärder i avsikt att stärka den kommunala ledningsförmågan vid
allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser. Bidraget avser stöd
till lokaler, ledningsteknik, strömförsörjning, telefon och IT-säkerhet.
Mottagningsutrustning i kommunens alarmeringscentral
Under året har den kommunala larmcentralen som hanterar alla kommunala
larm i kommunen, utrustats med mottagningsutrustning för att hantera
trygghets- och säkerhetskameror i kommunen. De första kamerorna har
installerats vid kommunens Resecentrum och vid Paradisgaraget som ägs av det
kommunala bolaget Arken tjänstecentrum.
Skalskydd i Stadshuset
I samband med att kommunen bygger en ny reception i stadshuset så har det
tagits fram en projektering på ett utökat skalskydd där besökare inte kommer in
i stadshuset utan att passera och inregistreras i receptionen.
Skadegörelse
Under hösten var det problem med inbrott och skadegörelse inom ett
skolområde. Satsningar har gjorts med samverkande insatser mellan skola,
fritidsgård, polis, fastighetsägare och kommunskydd där bl.a. skolan infört
nolltolerans och satsat på att ta tag i varje problem som uppstod. Samarbetet har
resulterat i att personer som varit inblandade har identifierats och oroligheterna
har minskat till i princip noll.
Hot och våld
Under året har flera allvarliga hot situationer uppstått både mot tjänstemän och
mot politiker. Detta har föranlett ett framtagande av samverkansrutiner med
polisen och deras nystartade enhet för hotbildsanalyser för drabbade.
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Samverkansgrupper
Utifrån handlingsprogrammets förebyggande del har olika samverkansgrupper
verkat i kommunen och där kommunskyddet har en funktion att vara motor och
följa upp respektive grupp. Grupperna har förutom arbetet med förebyggande
aktiviteter under året, tagit fram nya mål och aktiviteter för den kommande 4årperioden 2012-2015.
SBA
Utbildning har skett av säkerhetsansvariga och ombud under året.
Information och utbildning/övning av skolelever
Genom avtal med bildningsförvaltningen fortsätter utbildning av skolelever i
grundskolans åk 2, 5, 8 och gymnasiet åk 2.
För alla åk 8 klasser anordnas en speciell temadag/klass genom samverkan med
fältassistenter och poliser inriktade på förebyggande verksamhet.
För elever på gymnasiet åk 2 anordnades som tidigare två ”CHRIS”- halvdagar,
en med teori och en med praktisk utbildning. Utbildningen genomförs av
polisen, räddningstjänsten, trafikenheten och civilförsvarsföreningen.
En satsning på gymnasiesärskolans alla årskurser har gjorts under 2010 och
2011.
Utbildning i det nya skaderegistreringsprogrammet STINA för registratorer och
andra användare.
Skadeförebyggande åtgärder 2011utifrån medel från SKFAB
Kommunen har fått ett ekonomiskt bidrag på 50 000 kr från SKFAB för
skadeförebyggande åtgärder.
Huvuddelen av dessa pengar fortsätter att investeras i mottagningsutrusning för
kameraöverförning till kommunens alarmeringscentral.
Fortsatt satsning på förebyggande åtgärder mot klotter, dvs. olaglig grafitty. Allt
sker i samverkan mellan kommunen och fastighetsägarföreningen.

Plan för skadeförebyggande åtgärder 2012
Utifrån tidigare upprättad investeringsplan fortsätta med satsningen på
skadeförebyggande åtgärder med de investeringsmedel som beviljats av
kommunfullmäktige.
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Lämna in en ansökan till SKFAB om medel för fortsatt satsning på
skadeförebyggande åtgärder i form av vattenavstängningar, inkoppling av
brandlarm till den kommunala alarmeringscentralen, larm och passersystem,
förbättrad utomhusbelysning samt utveckling av teknik för mottagning och
hantering av säkerhets- och trygghetskameror.
Fortsätta med utbildnings- och informationsinsatser.
Utveckling av lägespositionering i STINA av skador på karta samt fortsatt
information till förvaltningar och bolag om den skadestatistik som finns i
skaderapporteringssystemet STINA.
I samarbeta med polisen och fastighetsägarföreningen följa upp den ”Policy och
riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse i Örnsköldsvik” som tagits fram
för att kunna ta ett krafttag mot klotter.
Fortsätta med utbildning i grundskolans årskurs 2, 5, 8 samt gymnasiet årskurs
2.

Arne Persson
Säkerhetschef

Jan Edblad
Säkerhetsutvecklare
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Skadeförebyggande arbete i Umeå kommun år 2011
Här beskrivs kommunens övergripande säkerhets- och skadeförebyggande arbete
utifrån Svenska Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) föreskrifter gällande
säkerhet och skadeförebyggande arbete. Umeå Vatten och Avfalls säkerhets- och
skadeförebyggande arbete redovisas i en annan rapport.
Umeå kommuns säkerhets- och skadeförebyggande arbete sker inom
kommunens verksamhetsområden och bolag. Brandförsvar och säkerhet har
uppdraget att samordna, stödja och följa upp säkerhetsarbetet i kommunen. I det
ingår analys av risker, förebyggande arbete, hantering av händelser,
räddningstjänst samt uppföljning och lärande. Under 2011 har personal från
kommunen har medverkat i de nätverks- och tematräffar som SKFAB anordnat.
Träffarna har innehållit aktuella ämnen och som bedöms varit värdefulla det
fortsatt arbetet i kommunen.
För att uppfylla Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor, Kommunallag (1991:900), Säkerhetsskyddslag
(1996:627) och Svenska Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) föreskrifter
gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete (2011-02-23) har Brandförsvar
och säkerhet under året arbetat med att ta fram ett för kommunen strategiskt
styrdokument ”Säkerhetsprogrammet”. Målsättningen är att programmet ska
antas av kommunfullmäktige år 2012.
Programmet omfattar såväl vardagssäkerhet som oönskade allvarliga och
extraordinära händelser. Syftet med säkerhetsprogrammet är att ta ett
helhetsgrepp om säkerhets- och trygghetsarbetet i kommunen. Att i ett och
samma dokument beskriva vad säkerhet och trygghet innebär, vilka krav som
finns, mål för arbetet samt hur kommunen avser att arbeta med frågorna.
Inom kommunen pågår kontinuerligt ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
där bland annat Fastighet har riktlinjer för såväl det organisatoriska som det
tekniska brandskyddet. Verksamhetsområdena har stöd att tillgå för sitt SBA
samt att det finns system (LOVISA) för att synliggöra och samla
fastighetsrelaterad information (inklusive SBA) per fastighet. Det finns också en
planerad strategi för att skydda sig mot anlagd brand. När brister vid tillsyn och
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intern kontroll av verksamheternas SBA sammanställts och utvärderats har det
vid dialog med verksamheterna framkommit önskemål om ytterligare stöd i
deras arbete med SBA. Därför har det under 2011 påbörjats ett projekt för att
intensifiera arbetet med ett aktivt, riktat och behovsanpassat stöd till
verksamheterna inom det systematiska brandskyddsarbetet.
I det arbetet har prioritet lagts på byggnader där flera aktörer är inblandade och
där många människor vistas samtidigt till exempel i skolor där övernattning vid
cuper sker samt lokaler där stora och olika evenemang sker. Projektet förfogar
över en heltidsresurs och pågår till och med maj 2012. Beslut om fortsättning
fattas under våren beroende på möjligheter till finansiering.
För att följa upp skador har kommunen under året använt incident- och
skaderapporteringssystemet STINA och som samordnats av Brandförsvar och
säkerhet. De erfarenheter vi fått vid användning av STINA har medfört att vi har
beslutat att söka andra lösningar under 2012 beträffande kommunens incidentoch skaderapportering.
Sedan juni 2011 har vi upphandlat ny bevakningsentreprenör, Pema Vakt AB.
För att samordna och utveckla bevakningsuppdraget har en grupp bestående av
Brandförsvar och säkerhet, Fastighet samt bevakningsbolaget bildats. Inom den
arbetsgruppen har vi påbörjat inventering av brand-, inbrott och
passageanläggningar i kommunens fastigheter samt revidering av
anläggningarnas kontaktpersoner. Detta för att få en aktuell helhetsbild att utgå
ifrån när nya riktlinjer, rutiner och instruktioner tas fram. Inventeringen beräknas
vara klar första kvartalet 2012.
Kommunen har deltagit i SKFAB:s erbjudande om inventering av
pelletsanläggningar. 9 pelletsanläggningar vid skolor har inventerats av WSP
och åtgärder har vidtagits för att ytterligare förbättra säkerheten vid
anläggningarna. Riskinventering (Aons modell) av 10 skolor, 10 förskolor, 10
äldreboenden och 10 specialfastigheter planeras vara färdigställda under början
av 2012. Aons riskbedömning (Estimated Maximum Loss) av Dragonskolan och
Dragonen idrotts- och mässcentrum har genomförts och förbättringsåtgärder
vidtagits.
Brandförsvar och säkerhet har arbetat med projektet Styrel som inneburit att ta
fram beslutsunderlag till prioriteringsordning för enskilda ellinjer vid
frånkoppling om det uppstår en energibristsituation. I arbetet kartlades alla
samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område och
rangordnades i förhållande till varandra. Umeå Energi har varit en viktig aktör
när det gäller att se på praktiska prioriteringsmöjligheter.

44 (46)

Arbetet med styrelprojektet har gett bra erfarenheter som använts i arbetet med
kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Under 2011 har en
kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för Umeå kommun påbörjats
och som kommer att vara klar under 2012. Denna risk- och sårbarhetsanalys är
en viktig komponent i arbetet med kommunens Säkerhetsprogram.
Brandförsvar och säkerhet har genomfört riskanalyser för samhällsviktiga
verksamheter inom kommunen. En ny metod har använts där analysen
genomförs i tre steg. Under det första steget inventeras skyddsvärda resurser och
kritiska beroenden. Under andra steget identifieras hot mot det som är
skyddsvärt och en riskvärdering genomförs. Under tredje och sista steget prövas
verksamhetens krishanteringsförmåga genom en seminarieövning.
Umeå kommun har på begäran av länsstyrelsen i Västerbottens län genomfört en
särskild förmågebedömning. Förmågebedömningen skattar såväl den generella
krishanteringsförmågan som förmågan att hantera en omfattande elstörning.
Under 2011 har Brandförsvar och säkerhet hållit i grundutbildning i
krishantering för Socialtjänstens ledningsgrupp samt haft seminarieövning för
Socialtjänstens ledningsgrupp, Gator och parker samt Verksamhetsservice.
Umeå kommun deltar i en arbetsgrupp för krisberedskap i Umeåregionen som
syftar till att stärka krisberedskapen i regionen. Umeå kommun har också
deltagit vid länsstyrelsens beredskapskonferenser vid två sammankomster under
året. Kommunerna Vindeln och Robertsfors köper tillsammans en heltids
krisberedskapstjänst av Umeå kommun vilket har inneburit ökade resurser till
och samordningsvinster inom krisberedskapsområdet i de tre kommunerna.

BRANDFÖRSVAR OCH SÄKERHET

Lars Tapani
Brandchef

Eva-Lena Fjällström
Processledare
Intern säkerhet
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Skadeförebyggande arbete på Umeå Vatten och Avfall AB
Umeå Vatten och Avfall AB (UMEVA) har under 2011 genomfört en riskanalys
som bland annat innefattar kartläggning av allvarliga risker i verksamheten.
Åtgärder kopplade till handlings-/åtgärdsplaner under 2011 är exempelvis
fortsatt arbete i enlighet med framtagen plan för reserv- och
nödvattenförsörjning där
ett
delprojekt
är
att
undersöka
om
Backenbrunnsområdet kan fungera som en tänkbar reservvattentäkt, vi har
provpumpat under 2011 och tagit extraprover som ska analyseras under det
kommande året.
Vidare har UMEVA i kontrakt med entreprenör ställt krav på att backkamera ska
finnas installerad i sopbilar, påbörjat arbetet med att bygga ytterligare en
rötkammare, uppdatering av beredskapsplan samt reservmaterial avseende
huvudmatarledning i centrala stan etc. Inför det kommande året kommer arbetet
med riskhantering fortlöpa i enlighet med de handlings-/åtgärdsplaner som är
framtagna i riskanalysen.
UMEVA har arbetat med att förbättra skalskyddet på våra
dricksvattenreservoarer i centrala stan. Detta arbete innebar borttag av
avluftningar på reservoarerna, installation av larm samt montering av lås och
skydd på de avluftningar som inte går att ta bort. För att förbättra personskydd
och elsäkerhetsskydd på våra ställverk pågår ett kontinuerligt arbete med att byta
ut gamla ställverk mot nya med bättre skydd. I enlighet med försäkringsbolagens
önskemål bedrivs fortlöpande arbete med att elbesikta våra anläggningar.
Skyddsronder genomförs kontinuerligt enligt plan.
Det genomförs även inventering av fastighetsbeståndet med avsikt att minska
beståndet. Anläggningar som inte behövs i verksamheten ska antingen försäljas
eller utrangeras. Under 2012 kommer gamla otjänliga anläggningar att
utrangeras till en budgeterad kostnad på 2 Mkr.
Under året har vi arbetat med att byta el- och styrsystem på ett flertal fastigheter
(vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer) bland annat på Strömbäcks
avloppsreningsverk och Tavlesjös pumpstation. Detta är något vi kommer att
arbeta med fortlöpande.
Vidare har kommunikationen mellan anläggningarna systematiskt förbättrats
genom att lägga fiber och säkerställa att larm får fram, detta för att minimera
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skador vid en eventuell olycka. Under året är detta genomfört på Sävar
avloppsreningsverk, Hörnefors avloppsreningsverk har kopplats upp mot
avloppsreningsverket på Ön.

Emil Lindelöf
Controller

