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Skadeförebyggande arbete inom Gävle kommun 2010
Gemensamt
Det trygghetsskapande arbetet har under året fortsatt i olika grupperingar exempelvis BIG - Brottsförebyggarna i Gävle - och Gävle lokala brottsförebyggande
råd. Läns-BRÅ har förnyats och bedrivs under namnet Samhällsråd. Länsstyrelsen, Landstinget, Region Gävleborg och Polismyndigheten är aktiva under ledning av respektive myndighetschef. Ordförande i samhällsrådet är landshövding
Barbro Holmberg.
Stolt och Nykter (nykter skolavslutning i Furuviksparken med 2 965 besökare)
genomfördes med lyckat resultat för åttonde året. Detta innebär att skolavslutningen numera inte alls är en riskhelg och varje dag som alkoholdebuten för
unga skjuts upp är en vinst. Kampanjen mot berusningsdrickande ”Drick varannan vatten” har genomförts även 2010.
Projektet Polarna i Gävle, vuxenvandrarproffs i samverkan med polisen har efter
fyra år blivit en säkerställd årligt återkommande aktivitet. Polarna som tidigare
endast varit aktiva under sommaren kommer även att vandra vissa helger vintern
2010-2011.
Nätverksarbetet ”Trygga Gävle” går in på sitt fjärde år och nätverket av samverkande frivilligorganisationer, idrottsklubbar, kommunen, polisen med flera omfattar allt fler aktörer. Aktiviteter som möjliggjorts genom samfinansiering under
året är bl a en ny fotbollsplan i stadsdelen Andersberg, skidresor till Åre och
fiskeutflykter med blandade ungdomar från fler ungdomsgårdar. En utökad satsning med bl a fyra nya fältassistenter och två nya drogförebyggare stärker det
drogförebyggande arbetet ytterligare.
I samverkan med fastighetsägare i centrum fortsätter samarbetet kring trygghet i
centrum. Bland annat har fyra cityvärdar anställts som bidrar till ökad synlighet
på Centralstationen och i centrum. En koordinerad upphandling av väktartjänster
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hos Jernhusen och företagarna i centrum lösgör tillsammans med kommunala
pengar möjligheter till ett utökat öppethållande för RIA – Hela människan-, men
också koordination av s.k. soppkök har skett för att förenkla för de organisationer som medverkar. Ytterligare ett mål i detta samarbete är att få bort fokuseringen runt Stortorget.
Den lokala överenskommelsen med polismyndigheten har genomgått en första
uppföljning där förbättringspotentialer för båda parterna har lyfts fram. Översynen har också visat på vikten av att fler aktörer, bland annat är Landstinget med
och samverkar om de gemensamma målen.
Det gemensamma SBA-arbetet bedrivet mellan Barn och Ungdomsförvaltningen
och Gästrike Räddningstjänst fortsätter. Under 2010 har ett nittiotal skolor och
förskolor besökts med ett, två eller tre besök vid varje skola/förskola. Arbetet
innebär att Gästrike Räddningstjänst ställer två tjänster till förfogande för att
utveckla det systematiska brandskyddsarbetet inom förvaltningen. Projektet
finansieras delvis av överskottsmedel från SKFAB och fortsätter även under
2011.
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, hörd, sedd, bekräftad.
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.
Delvis som en följd av detta arbete har antalet redovisade anlagda bränder minskat kraftigt de senaste åren (Bilaga 1):






2006 110
2007 108
2008 115
2009 82
2010 51
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Inom projektet Tekniksamverkan fortsätter arbetet med att vidareutveckla gemensamma teknikplattformar för passagekontrollsystem, larm samt CCTV.
Utöver de installationer av kameror som genomfördes 2009 har under 2010 ett
antal värmekameror (värmesensorer) installerats. Även dessa är kopplade till
bemannad larmcentral och försedda med högtalare. Antalet ingripande kopplade
till kameralarm har kraftigt minskat samtidigt som kostnaderna för skador och
skadegörelse på de aktuella skolorna sjunkit kraftigt.
Kommunen har under året deltagit i SKFAB´s säkerhetsseminarier med möten i:






Gävle, ”Säker äldreomsorg”
Helsingborg, ”VA-juridik
Uppsala, ”LOU och kommunal juridik”
Göteborg, ”Säker skola”
Piteå, ”Fastighetsjuridik och vägunderhåll”

Under året har konsultföretagen AON genomfört förnyade riskbedömningar
(EML) på två av våra större objekt, äldreboendet Forellplan (f d Sätrahemmet)
samt Polhemsskolan.
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Förvaltnings- och bolagsvisa redovisningar
Omvårdnadsförvaltningen
SBA-utbildningar 2010 - Planering 2011
Räddningstjänsten har informerat ca 300 sommarvikarier. Av årets 30 planerade
utbildningstillfällen för medarbetare genomfördes 32 st. Totalt deltog 398 personal. Vi har också genomfört två heldagsutbildningar för ansvariga och ombud,
24 deltagare totalt. Information har dessutom getts på fem arbetsplatsträffar. Vi
har också genomfört fem stycken utrymnings-/brandövningar.
Planering för fördjupad utbildning för ansvariga och ombud är i slutfasen, men
nämnas kan att påbyggnadsutbildningen bl.a. ska innehålla övningar efter behov.
Prel. innehåll:











Lagens intentioner – varför brandskyddsarbete (Räddningstjänsten)
Systematiskt brandskyddsarbete – betoning på Omvårdnad
Utrymning – Inrymning
Automatlarm
Skyltning av utrymningsvägar
Brandskyddsbeskrivningar – brandcellsgränser (kilar)
Övning med draglakan eller brandsläckare (efter behov)
Kontrollrunda med planterade galenskaper
Fastighetspärmen – kort genomgång – vad saknar ni?
Brandrisker, varnande exempel senaste åren inom Gävle
kommunkoncern

Förfrågan om önskade/behövda övningar har skickats ut och svaren håller på att
sammanställas. På förfrågan står det bl.a: Vad behöver du och/eller dina ombud
träna på? Ex. Räddning med draglakan, Brandsläckare, Kontroll av larm, Kontrollrunda med checklista.

Säkerhetshöjande investeringar
Efter ett allvarligt brandtillbud på ett äldreboende (brand i pentryenheten) under
2009 har en inventering genomförts vad det gäller elförsörjning/timers till pentryenheterna på kommunens samtliga äldreboenden. Detta har inneburit att ca
850 timers har installerats till en kostnad av ca 1,5 MSEK. Delar av denna investering har täckts av bidrag från SKFAB.
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Förvaltningen medverkar i det kommungemensamma krisberedskapsarbetet vid
extra händelser, enligt LEH (Lagen om extraordinär händelse).
Björn Strandell
Omvårdnad Gävle

Gavlefastigheter AB
Redovisning av skadeförebyggande arbete
Vi har deltagit och drivit ”Skadegörelseprojekt” (borde kanske heta skadeförebyggprojekt) på 4 utvalda skolor, Andersbergsskolan, Sofiedalsskolan, Stora
Sätraskolan och Sörbyskolan.
Några ledstjärnor i projektet är: Säkerhet (kameror, belysning m.m.) Elevmedverkan, Samarbete med Fritidsgårdar, Rutiner (skadeanmälningar i STINA) och
Information. Det objekt som har kommit längst i förebyggarbetet är Sörbyskolan
där skadekostnaderna det här året har minskat betydligt. Samarbetet med fritidsgårdar har bland annat utmynnat i fiskeresor och skidresa där vi medverkat med
egen personal. Kontakterna som uppstår på dessa resor är ovärderliga i det fortsatta arbetet med ungdomar i projektet. Vi jobbar vidare i det projektet även
nästa år och utökar med tre skolor till. (Bilaga 2)
Kameror (värmesensorer) har installerats på några ställen. Takten på installation
av trygghetskameror har minskat eftersom det är så svårt att få tillstånd av Länsstyrelsen samt att tillstånden är mycket begränsande till de ytor som får övervakas (normalt endast två meter från fasad).
Under året har vi tillsammans med Räddningstjänsten och Kultur & Fritid arbetat fram regler o rutiner som gäller för övernattning i våra lokaler. Fokus har
varit lokaler i markplan, utrymningsvägar, brand/utrymningslarm, brandredskap
och att det finns ett tydligt avtal som kunden förstår innebörden i och som skrivs
vid varje tillfälle. Kultur & fritid ansvarar för samordningen av uthyrningen.
Under året har även ett antal gamla brandlarmanläggningar ersatts med nya.
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
Gävle Energi AB förebyggande säkerhetsarbete är en viktig förutsättning för att
få ett väl fungerande företag. För att hålla säkerhetstänkandet i företaget ajour
utbildas personalen fortlöpande i olika anpassade säkerhetsutbildningar och
medverkar vid säkerhetskonferenser.
Samtliga säkerhetssystem i företaget har underhållsavtal och en stor del av underhållsarbetet kan klassificeras som skadeförebyggande arbete.
När det gäller specifika skadeförebyggande arbeten kan nämnas att en ombyggnation i operatörshotellet har utförts för att höja tillträdessäkerheten samt att ett
nytt elnätsområde i Hedesunda har förvärvats och kommer nu att anpassas till
Gävle Energi koncernens säkerhetskrav.
Vi har medverkat i Gävle kommuns risk- och säkerhetsanalys och kommer att
medverka i projektet Styr-el.
Under året har företagets Säkerhets- och fastighetsförvaltningen sammanförts.

Bionär Närvärme AB
De pelletsanläggningar som Bionär Närvärme AB införskaffat under året anpassas till Gävle Energis säkerhetskrav t.ex förses anläggningarna med automatiskt
brandvarningssystem och inbrottslarm, förvaring av loggbok i värdeskåp som
kan sättas i säkerhet vid brand. Vidare kommer anläggningarna att förses med
passerkortssystem.
Karl-Arne Svensson
Gävle Energi AB

AB Gavlegårdarna
En stor del av bolagets planerade underhåll kan klassificeras som skadeförebyggande arbete. Bolaget prognostiserar att underhållet för innevarande år kommer
att uppgå till 217 mnkr. Merparten av underhållet åtgår till skadeförebyggande
åtgärder på tak, fasader och badrumsrenoveringar. Därutöver satsar bolaget under 2010 ca 17 mnkr på trygghetsskapande åtgärder.
Som exempel på skadeförebyggande åtgärder kan nämnas de brandcellsavgränsningar samt ombyggnad/förstärkning av entrépartier på ett antal fastigheter i
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stadsdelen Andersberg som även försetts med elektronisk låsning med taggläsare på entréer och källardörrar, ett arbete som gjorts med delfinansiering från
SKFAB.
Bolaget satsar stora resurser i sociala projekt i syfte att öka integrationen och
minska utanförskapet. Exempel på pågående satsningar är NordOst-projektet
”Trygg Gävle”, motsvarande integrationsprojekt i Andersberg samt den uppstartade stadsdelsförnyelsen i Östra Sätra. (Bilaga 3)
Det förnyelseprojekt som bolaget bedrivit i stadsdelen Öster går nu in i slutfasen.
Redan nu går det att avläsa avsevärda förbättringar i den upplevda tryggheten i
området. Omflyttningarna har näst intill halverats och källarinbrotten har helt
upphört. Dessutom har skadegörelse, klotter, bilinbrott samt cykelstölder minskat med 50-75%.
Lars Lennmalm
AB Gavlegårdarna

Arne Andersson
Säkerhetschef

Bilaga 1 – Anlagda bränder 2006-2010
Bilaga 2 – Skadegörelse totala kostnader
Bilaga 3 – Hyresgästernas syn på tryggheten, Andersberg
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SUNDSVALLS
KOMMUN

Säkerhetsenheten

Sammanställning av skadeförebyggande åtgärder i
Sundsvall år 2010
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.

Följande åtgärder har fortlöpande genomförts i kommunens
fastigheter under året:
 Montering av självstängande tvättställsblandare på
skolor som utsatts för sabotage genom igensatta tvätt
ställ och rinnande vattenkranar.
 Kompletteringar av lås på återvinningskärl.
 Belysningsförbättringar utomhus på gångytor och in
till fasader på skolor och förskolor.
 Montering av avstängningsventil på inkommande vattenledning på utvalda fastigheter. Av kommunens ca
100 förskolor är 25 färdigställda.
 Borttagning av buskage och annan vegetation för att
öka insynen till våra fastigheter.
 Fortsatt utbyte av vattenslangar på diskmaskiner,
tvättmaskiner, handdiskduschar, storköksutrustningar
m.fl. maskiner i kommunens fastigheter.
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Specifika riktade åtgärder har utförts enligt följande:
 Ekonomiskt bidrag till skadeförebyggande elevprojekt
på Vibackeskolan. Projektet är initierat och drivs av
elevrådet på skolan.
 Ekonomiskt bidrag till det skadeförebyggande elev
projektet ”Trygghetsrevision” på Stöde skola.
 Ekonomiskt bidrag till skadeförebyggande elevprojekt
på Hagaskolan.
 Ekonomiskt bidrag till skadeförebyggande elevprojekt
på Nivrenaskolan.
 I samarbete med Räddningstjänsten har kommunen
tagit fram nya riktlinjer med tydliga krav gällande
brandlarm, utrymningsvägar, antal sovande i lokalen
m.m, för att det ska vara godkänt att hyra ut för över
nattningar.
Det har skapats övernattningsmöjligheter för 1000
personer i för ändamålet väl utvalda lokaler med full
gott brandlarm och bra utrymningsmöjligheter.
Efter inventering tillsammans med Räddningstjänsten
har tre skolor valts ut och komplettering av befintliga
brandlarm har gjorts.
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 beställt en antiklotterfilm
att visas på biograferna i sundsvall under 7 månader
med början dec 2010. kostnad 79 000 kr.
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 Bidrag har utdelats till byavakt Tuna/Attmar med
20 000 kr.

Följande skadeförebyggande åtgärder har utförts av kommunens bolag:


MittsverigeVatten AB har färdigställt sitt skalskydd
på vattenreservoaren i Ortviken. Anläggningen klassas som civilt skyddsobjekt.

Mathias Sjödin
Säkerhetsplanerare
Håkan Berglund.
Risk- och säkerhetsplanerare

KIRUNA KOMMUN
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Säkerhetsansvarig
Jan Lundmark

Sammanfattning av säkerhetsarbetet i Kiruna 2010
Kommunens säkerhetsarbete har koncentrerats till att fortsätta med utbildning av
all personal i koncernen vad gäller brand och första hjälpen. Hjärtstartare finns
nu på nio av kommunens offentliga byggnader. Förstärkning av belysning samt
siktröjning vid skolor och förskolor har varit ett framgångsrecept som minskat
skadegörelsen.
Kommunen jobbar även aktivt med risk och sårbarhetsanalyser gällande säkerhet
och förebyggande på ett brett område.
Det finns även ett stort ansvar gällande säkerhet och hälsa som kommunen jobbar med gällande stadsomvandlingen.
Kommunen har även deltagit vid samtliga konferenser och säkerhetsträffar som
anordnats av SKFAB, något som kommunen ser som mycket viktigt och bra för
det fortsatta säkerhetsarbetet i kommunen.
Vi har även gjort ett nytt stabsrum i stadshuset, som skall fungera som ett krisledningsrum vid särskilda händelser i kommunen.
Övning och utbildning pågår fortlöpande av säkerhetsarbetet i kommunen.

Skadeförebyggande åtgärder på Kirunabostäder AB
Beredskapstelefon Kirunabostäder AB
Beredskapstelefon landsbygden

0980-812 86
0980-122 50

Kirunabostäders egna fastigheter





Fortsatt arbete med installation av kodlås i entréer
Skärpta krav på att trapphus skall vara fria från hinder
och brännbara ämnen, samarbete med räddningstjänsten
Utbildning av personal (SBAB utb), utbildningen sker av
egen behörig personal
Skärpt kontroll av brandsläckare och slangvindor
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Skärpt kontroll och åtgärdande av rökluckor som har en
bristande funktion
Översyn av branddörrar och brandjalusier
Kirunabostäder har haft fokus på att åtgärda felaktigt utförda brandtätningar mellan olika brandceller

Kommunala fastigheter








Utbildning av personal (SBAB utb), utbildningen sker av
egen behörig personal
Skärpt kontroll av brandsläckare och slangvindor
Skärpt kontroll och åtgärdande av rökluckor som har en
bristande funktion
Felaktigt utformade utrymningsvägar åtgärdas
Utrymningsvägar med dubbeldörrar kommer att förses
med panikreglar
Översyn av branddörrar och brandjalusier
Kirunabostäder har haft fokus på att åtgärda felaktigt utförda brandtätningar mellan olika brandceller

Teknikavdelningen


Få verksamheten att engagera sig i det systematiska
brandskyddsarbetet, stöttning i arbetet erhålls av KBAB
tekniker (brand)



Fortsatt arbete med förebyggande säkerhetsarbetet med
de fem fastighetsteknikerna, arbetet inriktas främst på el,
brand, tryck, lyft, värme, ventilation, larm och lekplatser.

Säkerhetsarbetet 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.
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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

Avdelning Logistik









Genomfört årlig brandskyddskontroll av fordon
Tecknat abonnemang på årlig återkommande brandsläckarkontroll i tunga fordon.
Köpt in första- hjälpen sats till fordonen
Kontrollerat all brandskyddsutrustning på Kiruna Avfallsanläggning (KAA)
Byggt en branddamm för att säkerställa vattentillgången
Besiktat oljecisternerna på KAA för att säkerställa att
läckage ej uppkommer.
Kontrollerat oljeavskiljare intill oljehanteringsplatsen
KAA, reparerat en skada på ena avskiljaren.
Inventerat kemikalieförråd på samtliga arbetsplatser inom
avdelningen samt upprättat en lista, tillgång till säkerhetsdatablad mm. sker via kemikalieprogrammet ecoonline, vilket säkerställer att senaste uppgifterna finns tillgängliga.

Kiruna kommunpartner AB
 Utbildning introduktionskurs i avloppsrenings- och

dricksvattenteknik (2 pers), respektive i dricksvattenteknik (1 pers).
 Utbildning diplomkurs i avloppsreningsteknik (1 pers),

respektive i dricksvattenteknik (1 pers).
 Utbildning i energieffektivisering (2 pers).
 Utbildning i arbetsmiljö, ADR-utbildning, Säkerhet på

väg, Skylift, Svetsutbildning för vattenledningar.
 Skyddsrond har utförts vid alla VA-verk i Östra distrik-

tet.
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 Vid råvattenstationen i Oinakka har nya råvattenpumpar

installerats och tagits i drift med syfte att förbättra leveranssäkerheten.
 Brandposter i Enhet Västra, från Rensjön till Riksgrän-

sen, är genomgångna och besiktade.
 Vid Tuolluvaara Vattenverk är arbetet med att byta ut

styrsystemet påbörjat under 2010. Arbetet fortsätter under
2011. Installation av ett nytt styrsystem kommer att förbättra eldriftsäkerheten.
 Fundamenten för en av tre nya pumpar vid Tuolluvaara

vattenverk har gjutits om med syfte att stoppa de vibrationsproblem som uppstått efter pumpbytet.
 Komplettering och utbyte av huvudventiler på vattenled-

ningsnätet i Björkliden och vid Tuolluvaara i Kiruna C
har utförts med syfte att förbättra leveransmöjligheten.
 En 1 200 m lång del av en huvudvattenledning i Kiruna C

har bytts ut då den var i akut behov av förnyelse. Detta
arbete förbättrar leveranssäkerheten.
 Två kompletterande flödesmätare har installerats inom

zon Lombolo i Kiruna C, vilket medför att ett vattenläckage inom zonen snabbare kan lokaliseras och åtgärdas.
 Två dricksvattentankar på vardera 5 m har renoverats,
3

vilket förbättrar beredskapen för nödvattenförsörjning.
 UV-ljusutrustning har inhandlats för installation vid Sai-

vomuotka vattenverk.
 Instruktioner för att förebygga förorening av dricksvatten

i samband med ledningsreparationer är framtagna.

Jan Lundmark
Säkerhetsansvarig
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Skadeförebyggande arbete inom Piteå kommun 2010
Kommunens organisation för säkerhetsarbetet
Under året har 2 medlemmar i säkerhetsorganisationen (säkerhetsansvarig och
säkerhetssamordnare) bytt arbetsuppgifter. Det övergripande säkerhetsarbetet
tappade tempo under några månader innan ersättare kom på plats. Som säkerhetsansvarig utsågs Krister Östrén och som säkerhetssamordnare inom områdena
skydd mot olyckor, krishantering och internt skydd rekryterads Linda Sjölund.

Skaderapportering
I oktober aktiverades ”nya” STINA för skaderapportering.
Säkerhetsgruppen har under hösten genomfört en utbildningsinsats för utsedda
skaderapportörer. Utbildningen utfördes under en dag med en uppdelning på två
grupper. Utbildare var Anders Johnsson från ESRI-S group. Ytterligare utbildning för skaderapportörer planerades till februari 2011.

Fastighets- och servicekontoret
Har installerat magnetventiler på inkommande vatten i en förhoppning om att
minska vattenskadorna efter igenstoppande avlopp med kran på. Detta har framförallt gjort på skolor. Fastighets- och servicekontoret har även upprättat rutiner
för takskottning och besiktning av tak sommartid för att kontrollera eventuella
skador som kan ha uppstått efter vintern.

Socialtjänsten
I äldreomsorgen görs uppsökande hembesök för de som inte har hemtjänst. De
använder sig av myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr ”säkerhet i vardagen”. Information ges om hur man kan förebygga brand, fall, brott
och kort om risker med läkemedel.
För alla som bor på äldreboende genomförs en riskdömning för fallolyckor. För
att minska risken att falla görs vid behov en miljöanpassning av bostaden. Årligen genomförs en läkemedelsgenomgång för samtliga boende.

Teknik och gatukontoret
Utför skyddsrond en ggr/år (arbetsgivarrepresentant, skyddsombud och fastighetsägare). Brandskyddskontroll var tredje månad (egen personal). Utrustat fordonen med brandsläckare samt första hjälpen utrustning. Personalen går utbild-
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ningen ”Heta arbeten” var femte år. Riskanalys finns för bensin, gasol, diesel,
brandfarliga vätskor, och dessa kontrolleras av egen personal.

Trygghetsvandringar
Piteå kommuns brottsförebyggande råd har genomfört två trygghetsvandringar,
en i Öjebyn – området kring skolorna, sporthall och idrottsanläggning. Den
andra i Norrfjärden – området kring centrum, skola och kyrka. Dessa områden
har varit överrepresenterade då det gäller skadegörelse. Deltagare under vandringarna har varit bl.a. Polisen, kommunala tjänstemän från berörda förvaltningar, rektorer, elever, föräldrar, föreningar och andra berörda parter.

Våld i offentliga miljöer
Ett försökt att minska våld och skadegörelse i offentliga miljöer har varit att
utbilda vakter och kroganställda i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen har
genomförts av kommunens alkoholhandläggare tillsammans med polisen. Under
året har två utbildningstillfällen genomförts samt att alkoholhandläggarna och
polisen har gjort kvällstillsyn på sammanlagt sju krogar och restauranger.

Information om ansvar m.m. vid hyra av kommunala lokaler
Alla som hyr lokaler för festligheter ska ha kunskap om de regler för alkoholförtäring och brandskydd. Av den anledningen har berörda kommunala förvaltningar, polisen och Pitebo varit involverade i att ta fram ett informationsmaterial som
har skickats ut till föreningar, bygårdar, skolor och andra kommunala lokaler.

Uppföljning av handlingsprogram för förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor
2009-05-18 antog kommunfullmäktige handlingsprogram för förebyggande
verksamhet till skydd mot olyckor. Handlingsprogrammets fokus är att minska
bränder, trafik- och fallolyckor i Piteå kommun.
Under våren/sommaren genomfördes en uppföljning av de skadeförebyggande
aktiviteter som handlingsprogrammet anger. Uppföljningen visade att de flesta
aktiviteter påbörjats eller genomförts. Resultatet av uppföljningen redovisades
för kommunstyrelsen den 27/9.

Utbildning om brand och anlagd brand
Räddningstjänsten har informerat samtliga elever i årskurs 7 samt årskurs 1 på
gymnasiet inom brandskydd och konsekvenser av anlagd brand. Denna aktivitet
kommer att bedrivas årligen.
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Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete för kommunens
anställda m.fl.
Ett stort antal utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete mm. har genomförts
för kommunens personal och helägda bolags personal. Nämnas kan att all personal inom kommunens IT-avdelning, ett 60-tal lärare på Strömbackaskolans praktiska program och ett 30-tal personal vid kommunens äldreboenden utbildades.

Risk- och sårbarhetsanalys
Säkerhetsgruppen har under året tagit fram en modell för att göra en samlad riskoch säkerhetsanalys för de fem säkerhetsområdena (säkerhetsskydd, krishantering, skydd mot olyckor, informationssäkerhet och internt skydd).
Risk- och säkerhetsanalysen kräver engagemang av förvaltningarna och bolagens säkerhetsombud och ledningsgrupper. Det första steget genomförs som en
grovanalys i ledningsgruppen. Säkerhetsgruppen står för information om verktyget, tillhandahåller verktyget och erbjuder stöd i genomförandet. Insamlat material sammanställs av säkerhetsgruppen i en risk- och säkerhetsrapport.

Skadeförebyggande arbete på Pitholmsskolan
Pitholmsskolan har nyligen genomgått en renovering för mer än 35 mkr. Nu är
lokalerna och utrustningen i mycket gott skick. Av den anledningen har skolan
vidtagit förebyggande åtgärder i ett försök till att upprätthålla denna standard.
Åtgärderna bestod av att skolledning har tillsammans med representanter från
elevrådet varit ute i samtliga klasser och informerat om de regler som gäller när
skador uppstår. Den skyldiga får själv betala skadan om den förorsakats medvetet. Har individen varit oförsiktig får denne betala en engångssumma på 500 kr.
Vid en ren olyckshändelse betalar skolan skadan. Vid skadegörelse där den
skyldige inte kan hittas tas pengarna från elevrådskassan. Representanterna för
elevrådet klargör vad skadegörelse innebär för eleverna i fråga, dvs. vinsten från
”Uppis” som normalt går till trevliga allmänna aktiviteter gå istället till att ersätta skadegörelsen.

Krister Östrén
Säkerhetsansvarig
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Redovisning av skadeförebyggande arbetet under 2010
Det skadeförebyggande arbetet bedrivs främst inom ramen för den kommunala
produktionen. Genom uppdragsnämndernas avtal med producenter ställs krav på
krishantering och kvalitetssystem.
De utbildningar som genomförts under året rör sig om övergripande säkerhetsgenomgångar, utbildning i lagen om skydd mot olyckor, grunderna i SBA, arbetsplatsförlagda SBA-utbildningar, elsäkerhet utifrån delegationen, hjärt- och
lungräddning, grunder och teori runt hot och våld och en lokal övning i krisberedskap vid extraordinär händelse. Totalt har det genomförts 95 utbildningstillfällen med 1 185 deltagare.
Försäkringsenheten i produktionsförvaltningen Teknik & service har kvalitetssäkrat sina uppgifter i syfte att säkra informationen och effektivisera arbetet.
Olika representanter i kommunen deltar också i organisationsövergripande samarbetsprojekt som bl a Trygg ute som genomför trygghetsvandringar i syfte att
säkra utemiljöer i staden.
Arbetet i projektet Tryggare Uppsala län har fortsatt med särskilt fokus på att
hjälpa brottsoffer via en hemsida.
Genom bidrag från SKF AB har aktiviteterna runt en nykter skolavslutning, Fett
med kärlek, fortsatt. Tillsammans med universiteten och studentkåren har runt
Valborg, som är en stor fest i Uppsala, ett projekt drivits nämnt Varannan vatten
i syfte att minska alkoholkonsumtionen. Projekten har varit framgångsrika.
En viktig fråga som krävt ett särskilt projekt under året har varit säkerheten vid
stora idrottsevenemang med övernattning i skollokaler. Andra avgränsade projekt har gällt bl a överfallslarm och barnsäkerhetsronder.

Åsa Morén
Säkerhetschef
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Skadeforebyggende rapport 2010
I det etterfølgende beskrives en del av de aktiviteter og tiltak som er gjennomført
innen skadeforebyggende virksomhet i året 2010, samt hvilke tiltak som så langt
er planlagt gjennomført i 2011.

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 2010 gitt opplæring til 115 brannvernledere innenfor
alle kategorier enheter, og til 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
helsemiljøog
sikkerhetsarbeidet
i
virksomheter
(internkontrollforskriften), krever at virksomhetene dokumenterer hvordan dette
ivaretas. Trondheim eiendom har ansvar for byggene med tilhørende
eiendommer.
Vi har i 2010 tatt i bruk en ny og forbedret utgave. I tillegg til papirutgaver
utplassert på det enkelte bygg, er den også tilgjengelig elektronisk.
En vesentlig forbedring i forbindelse med det skadeforebyggende arbeidet, er at
det hvert år skal gjennomføres ”Egenkontroll av bygningssikkerhet”. Denne vil
avdekke avvik ved byggene, eller ved bruken av byggene. Avvikene registreres i
et avvikssystem, det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyser, og
resultatet skal registreres i en handlingsplan som beskriver konkrete tiltak.
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Det er gjennomført internrevisjon av bruken av systemet. Den viser at systemet er
tatt i bruk i stor grad. Det benyttes som oppslagsverk for prosedyrer, og det
dokumenteres at kritiske arbeidsoppgaver er utført. ”Egenkontroll for
bygningssikkerhet” har avdekket avvik som ellers ikke ville blitt oppdaget, og de
fleste avvikene blir lukket i løpet av kort tid.

Risiko- og sårbarhetsanalyser
Trondheim eiendom har ved bistand fra SKF AB og Aon Sverige AB
gjennomført 5 utvalgte risikoanalyser i løpet av året. Dette gjelder følgende
enheter; Øya Helsehus, Leangen Idrettsanlegg, Eberg skole, Valentinlyst
barnehage og Valentinlyst helse- og velferdssenter. Rapportene vil i det
etterfølgende bli gjenstand for oppfølging og videre analyse for å avdekke både
spesifikke og generelle risiki i eiendomsporteføljen til Trondheim kommune.

Skaderapportering
2010 er det tredje året som Trondheim eiendom har benyttet STINE til
skaderapportering. Aktiviteten til de som registrerer og behandler bygningsskader
har økt betydelig også i 2010. 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.
I 2011 tar vi sikte på å videreføre dette gode arbeidet ved bruk av ”Nye Stina”.

Skader i 2010
2010 har vært et dårlig år for skadeutviklingen i Trondheim kommune. Vi har
hatt flere større brann- og vannskader, langt flere enn tidligere år. Denne trenden
må vi snu, og vi vil i 2011 se på hvilke tiltak som må iverksettes for å oppnå en
vesentlig forbedring på dette området.

Trondheim 15.01.2011

Torstein Sneisen
Garde AS

Per Moen
Trondheim eiendom
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Redovisning av skadeförebyggande åtgärder i Trollhättans Stad under 2010
Under det gångna året har bland annat följande säkerhetsförebyggande
åtgärder initierats och drivits inom ramen för Skydd och Säkerhet
 Säkerhetsombudsträff på våren då Odd Sevland gästade
oss och drog en lika bra föreläsning som den som vi i
SKFAB fått tidigare.
 Hjälpt till med finansiering av inomhuskameror till
Sylteskolan.
 Hjälpt till med finansiering av portabel sprinkler på
Humlegårdens äldreboende.
 Varit med och finansierat en stor del av kostnaden för att
bygga om receptionen för försörjningsstöd så att det blir en
säkrare reception.
 Bistått med finansiering av flytt av ”Kriscentrum för
kvinnor”
 Fortsatt brandutbildning för samtlig personal genomförs
sedan halvårsskiftet 2005 och från och med 2010 har vi
infört repetitionsutbildning där räddningstjänsten kommer
ut till verksamheterna och har brandutbildning i form av att
man ser verksamhetens risker och ser över hur man ska
utrymma vid en eventuell brand. Denna utbildning har
blivit mycket uppskattad från verksamheterna.
 Fortsatt installation av larm och även tre stycken
passersystem.
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Planerade aktiviteter för 2011
 Fyra fastställda SAMSÄK-möten under året:
kl 13.15
kl 13.15
kl 13.15
kl 13.15

torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

17 mars
9 juni
15 september
15 december

Samtliga tillfällen i Älvrummet, plan 4


Projekt styrel ska genomföras i enl. med regeringsbeslut



Fortsatt installation av passage- och låssystem på
fastigheter för externuthyrning



Installation av kallelsesignallarm i omsorgsboenden
fortskrider



Fortsatt utbyte av gamla kameror



Risk- och sårbarhetsanalys genomförs i de kommunala
verksamheterna



Bevakning av marknadsutveckling av TCPIP- överföring av larm



Studieresa till Uppsala under maj månad



GPS-utrustning till snöröjningsfordon inskaffas



Säkerhetsombudsträff hösten

Mats Björk och Madelene Andersson
Skydd och Säkerhet
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Skadeförebyggande arbete i Helsingborg 2010
Genomförda projekt under 2010
Din bror
Projektet Din bror i Helsingborg, har pågått hela 2010. Konceptet har presenterats för ägarkommunerna vid en av våra skadeförebyggande träffar. Det innebär
att två utbildade samtalspartner från Brandförsvaret och Socialförvaltningen har
träffat en grupp utvalda unga pojkar som bedömts vara i någon form av riskzon.
Modellen Din Bror bygger på att arbeta med pojkars självbild, självkänsla och
attityder.
De har haft regelbundna träffar och gjort flera aktiviteter under året. En utvärdering av projektet är gjord och kommer att presenteras i början av 2011.

Fastigheter
Projektet angående gemensamma grunddata för fastigheter och byggnader har
genomförts av SWECO. Där påvisades bland annat hur det ser ut i dag och vad
som kan förbättras inför framtiden. Det fortsatta arbetet kommer att innebära
tydlighet i roller och ansvar gällande olika inmatade uppgifter och vilka system
som kommer att användas. Därmed säkerställer vi ett riktigt och enhetligt byggnadsregister som underlättar både vid eventuella skador och vid försäkringsvärdering.

Kameraövervakning
Under hösten har kamerabildbevakning av skolor bedrivits i stadens regi med
hjälp av Securitas. Fastighetsförvaltaren Kärnfastigheter har även köpt en portabel kameraanläggning. När indikationer på problem uppstår kan den snabbt kan
sättas upp efter ett tillfälligt tillstånd av polisen.

Riskanalyser
Staden har, som en uppföljning på förra årets riskanalyser, genomfört egna riskanalyser på fyra skolor under hösten. Det har varit skolor av olika karaktär och
analyserna har syftat till att granska orsakerna till att riskerna finns . Det har
varit positivt att lyfta fram de verksamheter som arbetar på ett bra sätt med riskoch säkerhetsfrågor. Underlaget kommer att presenteras för verksamhetsföreträ-
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dare.
Dessutom har vi deltagit i de analyser som genomförts av AON på en förskola,
två vårdboenden och Idrottens hus.

Rådet för säkerhetsarbete
Med representanter från respektive förvaltning i staden har rådet för säkerhetsarbete fortsatt att träffats under 2010. Rådet innehar en central roll i stadens säkerhetsarbete såsom förvaltningarnas kontaktväg i säkerhetsfrågor.

Skol- och fritidsnämnden
SFF har startat upp två säkerhetsgrupper, en taktisk och en strategisk. Skolförvaltningen har anställt en person på heltid som säkerhetsansvarig och han deltar i
båda grupperna. Då staden har många skolor och är en stor organisation ger detta
möjligheten att snabbare fånga upp händelser och att kunna förebygga riskerna.

Säkerhetsutbildning
En kurs genomfördes med hjälp av Lunds universitet och MARSH under våren
2010. Där genomlystes kort om bland annat riskanalyser, kriskommunikation,
informationssäkerhet, skadeförebyggande, ansvarsfrågor, försäkringar, skadejuridik.

Pågående projekt
Ledningssystem
Ett projekt har startats upp för att underlätta hanteringen och processen runt stadens skador, anläggningar, informationssäkerhet, SBA (systematiskt brandskyddsarbete) och krisberedskap. Under 2010 har staden handlat upp ett digitalt
stödsystem och under 2011 kommer bland annat, händelserapportering, SBA och
skadehanteringen att projekteras och testas.

Lås och larm
Dokument kring säkerhetsinstallationer är framtaget och är nu på remiss hos
berörda förvaltningar. Det innehåller ett detaljerat regelverk för hur verksamheter och fastighetsförvaltare ska hantera lås, larm passagesystem m.m.

Samverkan med polismyndigheten
Ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan närpolisen Helsingborg och Helsingborgs stad pågår. Syftet är att öka den kollektiva och den egna hanteringsförmågan i olika situationer. Att öka den egna verksamhetens förmåga att beivra brott,
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dokumentera brott och att delta i underrättelseinhämtning har visat sig framgångsrikt. Arbetet utvecklas tillsammans med aktörerna och deras behov.

Helsingborgs stad 2011-01-18
Avdelningen för Säkerhet och beredskap
Kristin Ohlqvist, säkerhetssamordnare
Monica Eriksson, handläggare
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Skadeförebyggande arbete inom Örnsköldsviks
kommun 2010
Allmänt skadeförebyggande arbete
Det skadeförebyggande arbetet i Örnsköldsviks kommun sker fortlöpande genom
samverkan mellan säkerhetssamordnare från förvaltningar och bolag i kommunens säkerhetsgrupp.
I arbetet sker även samråd med säkerhetsansvariga, säkerhetsombud och fastighetsansvariga för förvaltningar och bolag.

Under året har arbetet inriktats på följande områden och aktiviteter:

Information och utbildning/övning
Systematiska säkerhetsarbetet, inkluderande intern brandskyddskontroll har genomförts som utbildnings- och coachinsatser.
Genom avtal med barn och utbildningsförvaltningen har det genomförts fortlöpande 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.
Utrymningsövning genomfördes för personal och besökare i delar av kommunens
förvaltningslokaler som handhar sociala ärenden.
Utbildning i det nya skaderegistreringsprogrammet STINA för registratorer och
andra användare.
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Åtgärder i kommunala fastigheter
Komplettering av inbrotts- samt brandinstallationer i kommunens fastigheter samt
uppkoppling mot den kommunala alarmeringscentralen
Installation av avstängningar på inkommande vattenledningar i kommunens lokaler där det förekommer mycket uthyrningsverksamhet.
Genomfört installation av rörelsevakter och förstärkning av utomhusbelysning i
kommunens skolor och fritidslokaler.

Skadeförebyggande åtgärder 2010 utifrån medel från SKFAB
Kommunen har fått ett ekonomiskt bidrag på 275 000 kr från SKFAB för skadeförebyggande åtgärder.
Huvuddelen av dessa pengar investeras i mottagningsutrusning för kameraöverförning till kommunens alarmeringscentral.
Dessutom satsas på förebyggande åtgärder mot klotter, dvs. olaglig grafitty. Allt
sker i samverkan mellan kommunen och fastighetsägarföreningen.

Plan för skadeförebyggande åtgärder 2011
Utifrån tidigare upprättad investeringsplan fortsätta satsningen på skadeförebyggande åtgärder med de investeringsmedel som beviljats av kommunfullmäktige.
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 tygghetskameror.
Fortsätta med utbildnings- och informationsinsatser.
Fortsätta att informera om den skadestatistik som finns i skaderapporteringssystemet STINA.
Kommunen ska 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.
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Utifrån ny förvaltningsorganisation fr o m 2011-01-01 ska en uppbyggnad av
förändrad organisation för säkerhetsgruppen arbetas fram.

Örnsköldsvik 2011-01-17

Arne Persson
Säkerhetschef

Jan Edblad
Säkerhetsutvecklare
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Skadeförebyggande arbete i Umeå kommun år 2010
Kommunens delägarskap i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKF AB) samt
att kommunen sedan år 2009 har bolaget som försäkringsgivare har inneburit att
fokus på det skadeförebyggande arbetet ökat. Under året har Brandförsvar och
säkerhet i samverkan med kommunens verksamhetsområden prioriterat att skapa
en gemensam bild av kommunens riskhantering integrerat med försäkringsbolagets skadeförebyggande arbete.
Det skadeförebyggande arbetet sker till stor del i kommunens olika verksamhetsområden. Brandförsvar och säkerhet ger stöd till verksamheterna och samordnar kommunens övergripande skadeförebyggande arbete. Brandförsvar och
säkerhet har som stöd i sitt arbete ett internt nätverk (Säksam) med säkerhetssamordnare från de olika verksamhetsområdena och kommundelarna. Nätverket
hade under året fyra inplanerade sammankomster, där sista sammankomsten var
en tvådagars tematräff. Årets tema var riskhantering i kommunen.
Brandförsvar och säkerhets delprocess Intern säkerhets verksamhetsplan för
2010 innefattade områdena försäkringar, säkerhetsanalys, krisberedskap,
information/utbildning, omvärldsbevakning, larm samt bevakning.
När det gäller försäkringar har arbetsformer och rutiner tagits fram för skadehantering vid egendoms- och ansvarsskador och finns dokumenterade i kommunens certifierade kvalitetsarbete enligt ISO 9001. Kommunen har tillsammans
med ett antal andra kommuner gjort en gemensam upphandling av försäkringsrådgivare.
Andra skadeförebyggande aktiviteter under året utifrån SKFAB: s utbud var:
 Aons riskinventering. Brandförsvar och säkerhet utformade
tillsammans med Säksam en modell för genomförandet av
riskinventeringen innefattande ett informations- och utbildningstillfälle angående kommunens riskfinansiering, Aons
riskinventering samt brandrisker och krav. Detta för att skapa
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en gemensam förståelse för riskinventeringen och frågorna.
Tio äldreboenden, tio skolor och tio förskolor är riskinventerade utifrån följande upplägg. Denna typ av forum att diskutera verksamhetsspecifika säkerhetsfrågor i var uppskattat från
inblandade och kommer att utvecklas och användas i andra
sammanhang. Tio specialfastigheter återstår.


Framtagande av förslag till SKFAB:s externa riskanalys för
Umeå kommun där förutom brand, även vattenskador och
skadegörelse ingår.



Aons riskbedömning (Estimated Maximum Loss) av Dragonskolan och Dragonen idrotts- och Mässcentrum.



Kommunens medverkan i SKFAB:s nätverks- och tematräffar.



Fortsatt implementering av nya Stina (SKF AB:s skadestatistikprogram). Fastighet har under året deltagit i utbildning i
nya STINA. Fastighet tillsammans med Gator och parker
kommer att vara pilotverksamheter att själva rapportera sina
skador i systemet.

När det gäller verksamhetsplanens område säkerhetsanalys har arbetet fortgått
med att utbilda, samordna och följa upp verksamheternas säkerhetsanalysarbete.
Under 2010 har Hörnefors kommundel, Bygglov, Gator och parker och IT och
telefoni genomfört säkerhetsanalys. Brandförsvar och säkerhet har utvärderat
analysmetoden och kommer under 2011 att utveckla en enklare variant av ovannämnda analys i syfte att verksamheterna enklare ska kunna genomföra årliga
riskanalyser.
Kommunens systematiska säkerhetsarbete utvärderas årligen i Intern styrning
och kontroll. Där betygssätter verksamheterna områdena ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. De områden som följs upp inom säkerhet är systematiskt
brandskyddsarbete (SBA), informationssäkerhet, säkerhetsanalys och krishanteringsförmåga. År 2010 prioriterades arbete med SBA och framtagande av krisplaner för samhällsviktig verksamhet.
Inom området krisberedskap har många aktiviteter genomförts under 2010.
Inom ramen för krishanteringsprogrammet (KLO) har följande verksamhetsområden (ledningsgrupper) genomfört aktiviteter:
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Verksamhetsområde
För- och grundskola
Gymnasie- och vuxenutbildning
Sävar kommundel
Holmsund kommundel
SHBK, Brandförsvar och säkerhet
Rektorer inom för- och grundskola
Socialtjänsten

Utbildning/övning
Grundutbildning och
seminarieövning
Seminarieövning
Seminarieövning
Grundutbildning
Grundutbildning och
seminarieövning
Grundutbildning och
seminarieövning
Grundutbildning

Sedan två år tillbaka har Umeåregionens arbetsgrupp för krisberedskap planerat
och genomfört verksamheter. Umeå kommun har anlitats för att tillfredsställa
utbildnings- och övningsbehovet inom krisberedskapsområdet. Under 2010 har
följande kommuner genomfört aktiviteter inom KLO-programmet:
Kommun
Nordmalings kommun
Robertsfors kommun
Bjurholms kommun
Vännäs kommun

Utbildning/övning
Grundutbildning, seminarieövning
och motspelsövning
Realtidsövning
Realtidsövning
Realtidsövning

Vindeln och Robertsfors har beslutat att köpa en krisberedskapsresurs av Umeå
kommun från och med årsskiftet, vilket förhoppningsvis stärker regionens krisberedskap ytterligare.
Brandförsvar och säkerhet har sedan första kvartalet sjösatt ett projekt i syfte att
förbättra insatsberedskapen vid olika typer av störningar (exempelvis strömavbrott, störningar i dricksvattenförsörjningen, bränder, svårt snöoväder mm.).
Projektets första fas innefattar att samtliga samhällsviktiga verksamheter ska ha
krisplaner som visar på hur man avser hantera en störning inom verksamheten.
Den andra fasen syftar till att införa ett kommunövergripande larmningssystem
som på ett effektivt sätt kan larma olika ledningsgrupper/ larmgrupper vid olika
typer av händelser. Projektets tredje fas består i att utreda dagens beredskapsfunktioner (larmmottagande), som olika samhällsaktörer ska kontakta vid samhällsstörningar i syfte att analysera styrkor och svagheter samt att genomföra
förbättringsåtgärder.
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Under året har Brandförsvar och säkerhets kunskaper i krisberedskap förstärkts
genom att ytterligare en person gått grundkurs i krisberedskap samt utbildning
effektivare beslutsunderlag för säkerhetssamordnare i kommuner och landsting i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regi.
En projektgrupp har tillsats för att samordna och arbeta med handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor, arbeta med övergripande risk- och sårbarhetsanalys samt uppdatera Ledningsplanen för extraordinära händelser vid
höjd beredskap. Till detta kommer kommunens och elnätsföretagens uppdrag att
identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid elbrist (Styrel).
Brandförsvar och säkerhet har under året genomfört en kundenkät som visade en
väsentligt god kundnöjdhet. Enkäten resulterade dock i att en ny sida för säkerhet på intranätet togs fram av Brandförsvar och säkerhet tillsammans med informatör och Säksam. Detta för att underlätta för anställda inom kommunen att
hitta information inom säkerhetsområdet.
Vad gäller omvärldsbevakning har personal från Brandförsvar och säkerhet,
Fastighet och Holmsunds kommundel besökt skyddsmässan i Älvsjö samt att
Brandförsvar och säkerhet deltagit i Storstadskonferens i Linköping med kommuner med över 100 000 invånare angående krisberedskap och säkerhet. Brandförsvar och säkerhet har en styrelsemedlem i Offsäk och även deltagit i Offsäks
konferens.
När det gäller larm så gjordes följande under året:


Fortsatt arbetet med projektet larmplattformen som syftar till
att samordna kommunens larmanläggningar.



Inventering och sammanställning av Umeå kommuns kameraanvändning (fjorton anläggningar) utifrån kamerapolicy.



Fortsatt arbetet med prioritering av brandlarm i befintliga
byggnader. Idag är tretton skolor där övernattning sker i samband med arrangemang prioriterade och utrustade med brandlarm, utrymningsskyltar och brandskyddsbeskrivningar.



Samarbete mellan Brandförsvar och säkerhet och Socialtjänsten angående brandkrav och brandskydd i särskilda boenden.



Installation av snölarm på Friidrottshallen Nolia efter takras
på grund av extremt snö- och blåsväder.
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Brandskyddsinventering i kommunala fastigheter fortgår efter en prioriteringsordning som tagits fram tillsammans med tillsynsmyndigheten. Brandskyddsinventeringarna syftar till att öka kunskapen om och förbättra fastigheternas
brandskydd men också att vara ett underlag till brandskyddsbeskrivningarna som
tas fram och används i kommunens SBA. All fastighetsrelaterad dokumentation
finns samlad i LOVISA, Lokaler i samverkan där fastighetsägaren, verksamheterna och myndigheter kan hitta information.
Vad gäller bevakning har Umeå kommun en kommunövergripande bevakningstjänst som kallas ”kommunbilen” och innebär ett flexibelt system med ett fåtal
väktare som känner till, besöker och rycker ut till kommunens fastigheter och
verksamheter. Under året har en upphandling av bevakningstjänster skett.
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