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Svenska Kommun Försäkring AB

Skadeförebyggande arbete inom Gävle kommun 2006.
Det skadeförebyggande arbetet i Gävle kommunkoncern har under året koncentrerats på implementering av systematiskt brandskyddsarbete SBA inkluderande
intern brandskyddskontroll IBK. Detta har inneburit omfattande utbildningsinsatser, brandskyddskontroller och övningar. I samband med detta har nya avtal
träffats med Gästrike Räddningstjänst för brandskyddsutbildning och service på
handbrandsläckare.
Utöver detta har tekniska kontoret och AB Gavlegårdarna påbörjat ett projekt
som innebär att inom en 3-årsperiod förse samtliga förskolor med brand- och
inbrottslarm och kopplat till detta även automatisk avstängning av inkommande
vatten.
Kommunen har under året deltagit i SKFAB´s RM-grupp med möten i Trollhättan och Piteå samt även möte med SKFAB och kommuner med värmeverk i
Oslo. Arbetet med utvärderingen/redovisning av AON´s riskinventering har
fortsatt under året.
Det trygghetsskapande arbetet har under året fortsatt i olika grupperingar ex
BIG, BRÅ, STAD, Grannsamverkan, samverkan med närpolis m fl. Ett speciellt
arbete inom detta område är verksamheten i Södra Bomhus där en arbetsgrupp
fokuserar på den sociala problematiken i detta område.
Inom projektet ”tekniksamverkan” pågår bl a arbetet med att ta fram förslag på
gemensamma ”teknikplattformar” för passagesystem, larm samt CCTV.

Arne Andersson
Säkerhetschef

SÄKERHETSENHETEN
Gävle kommun, 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Tfn 026-17 80 00 (vx), 026-17 83 72 (dir) Fax 026-17 81 67 Mobil 070-414 06 81
arne.andersson@gavle.se
www.gavle.se
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Bolags- och förvaltnings redovisningar:
Gävle Energi – Skadeförebyggande arbete 2006
Avseende förhindrande av brand.
Brandskyddet kontrolleras i samband med skyddsronder och i det dagliga arbetet. Vi har serviceavtal på våra brandskydd (larmutrustning, dörrar inkl tillbehör,
handbrandsläckare/redskap samt sprinkleranläggningar).
Larminstallationer
Ersbo hetvattencentral har fått ett nytt brandlarm (Algorex). Vi håller på att projektera ett nytt kamerasystem för att förbättra övervakningen av våra anläggningar. Vid våra anläggningar Fören och Johannes har vi installerat grindstyrningssystem så våra anläggningar är nu stängda dygnet runt. Vi har testat att
montera upp kameraattrapper för att minska skadegörelse (klotter) på vissa utsatta ställen. Vi har märkt en minskning.
Utbildning
Vi har utfört brandutbildningar för all personal inom allmänbrandkunskap, heta
arbeten till montörer/arbetsledare samt anläggningsskötare för automatiska
brandlarm.
SBA
Vårt systematiska brandskyddsarbete har en central roll i vårat säkerhetsarbete.
Det är inskrivit i vår säkerhetspolicy. System som vi använder är SSL (Samordnat Systematiskt Ledningssystem). Vi har dokumenterat våra större anläggningar
som Fören och Johannes. Ersbo samt Ockelbo värmeverk håller en konsult på
med. Inom Gävle Energi finns också en brandskyddsorganisation.

Riskanalyser och riskinventeringar
I våra riktlinjer för säkerhetsarbete ska vi arbeta med riskhantering. Detta arbete
ska ske genom återkommande riskanalyser, utarbetande av åtgärdsförslag samt
upprättande av handlingsplaner. WSP- riskteknik har nyligen genomfört en riksbedömning vid värmeverket.
Planer för 2007
Vi planerar att uppgradera vårat övervakningssystem samt att upphandla ett nytt
passersystem. Vi kommer att göra nyckelrevision i våra interna system. Informera driftansvariga angående försäkringar och förebyggande åtgärder.

Karl-Arne Svensson
Gävle Energi
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AB Gavlegårdarna – Skadeförebyggande arbete 2006
Här följer en kortfattad redovisning av Gavlegårdarnas arbete med syfte att förebygga skador under 2006. Redovisningen delas upp i ett antal underrubriker.
Brand
Företagets brandförebyggande arbete har löpt på enligt planerat under året. Prioritering har varit att säkerställa det systematiska brandskyddarbetet, vilket också
har genomförts. I början av året färdigställdes dokumentationen för de fastigheter som kräver skriftlig redogörelse. Räddningstjänsten har också fått detta material. I övrigt har ett antal åtgärder genomförts i syfte att förhindra brand i linje
med SBA arbetet bl.a.
•

Installation av brandlarm i 12 barnstugor.

•

Utbildning i SBA för ca 80 personer.

•

Utbildning i ”Heta arbeten” för ca 50 personer.

Skadegörelse/Inbrott
Tryggheten i bostadsområdena är starkt kopplat till hur rent och snyggt det är i
områdena. I detta ligger också upptäckten av skadegörelse och klotter. Rondering sker löpande för att snabbt kunna upptäcka och åtgärda där sådant upptäcks.
En hel del förebyggande arbete inom detta område har också genomförts under
året.
•

Starkare skalskydd på fastigheterna installeras löpande. Med elektronisk
styrning av portar och tvättstugor, där passage sker med taggar har inbrotten minskat väsentligt på berörda fastigheter.

•

Förstärkning och utbyte av belysning vid utsatta platser.

•

Röjning av buskage och sly för att få in ljus till platser som är mörka.

Vatten
En stor post i skadehänseende för Gavlegårdarna, är skador orsakade av vatten.
För att minska dessa skador har vi under året förändrat rutinerna för i- och urkoppling av diskmaskiner, tvättmaskiner mm. Tidigare utförde hyresgästerna
vissa moment. Nu genomförs det av oss. I övrigt förebyggs detta med mer fysiska åtgärder. Under året har följande skett.
•

Stamrenoveringar i två bostadsområden.

•

Ytskiktsrenoveringar i två bostadsområden.
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•

Löpande översyn av tak på fastigheterna, samt renoveringar av ett antal
tak.

Olyckor
En bra kartläggning, tydliga rutiner samt en systematisk hantering uppkomna
situationer bidrar mycket till minskade olyckor i olika former. Förutom arbetsmiljöronder och åtgärder därefter, har vi under året påbörjat inventering av tillgängligheten till våra fastigheter. Detta arbete fyller två primära funktioner. Det
ena är att kunna skapa en bättre tillgänglighet till och i fastigheten, men även att
minimera riskerna för fallskador i bostadsområdena. Inga konkreta åtgärder har
ännu genomförts inom detta område.
Skadeförebyggande arbete 2007
Nästkommande år fortlöper arbetet inom ovan angivna områden. SBA arbetet
finslipas ytterligare vilket också kan leda till upptäckt av brister som innebär mer
konkreta åtgärder. Utbyggnad av skalskydd fortsätter för att minimera inbrotts
och skadegörelserisker. Nya stamrenoveringar och ytskiktrenoveringar sker nästa år. Även den årliga översynen av skador på tak fortsätter. Allt detta är i syfte
att minska vattenskadorna. Inventeringen av enkelt avhjälpta hinder utvidgas och
kommer på sikt att leda till en åtgärdsplan som vägs in i samband med övrig
underhållsplanering.

Lars Lennmalm
AB Gavlegårdarna

Tekniska kontoret - Skadeförebyggande arbete 2006
• Tillrättavisat sophantering. Demonterat papperskorgar på fasader. Upplyst
om felaktig sophantering. Spisar som har belamrats med brännbart material
görs strömlösa. Timers på kaffebryggare o.dyl. har installerats. Har flyttat på
sopcontainers som varit felplacerade.
• 9 st. Förskolor försågs med brandlarm samt inkommande vatten avstängningsventil nattetid. Även yttre detektorkabel monterades där behov fanns.
Larminstallationer statusbesiktades.
• SBA arbete: Utbildat personal i förebyggande arbete. Periodiska tillsyner
påbörjade, riskinventeringar görs i samband med dessa. Deltagit i Räddningstjänstens tillsyner, besiktningsanmärkningar vidarebefordras till förvaltare för
åtgärd.
• Brandinformationer till skolpersonal och personal i egen förvaltning.
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• Ungdomskontakt i Bomhusområdet (Magnus Melin). Problemungdomar bekräftade. (= sabotage och skadegörelse minskat)

Inför 2007:
•
•
•
•
•

Fortsatt arbete med larminstallationer på förskolor och skolor.
SBA arbete fortsätter mer intensivt.
Ungdomskontakterna Bomhus fortsätter förhoppningsvis.
Larminstallationer statusbesiktas.
Utökning av trygghetskameror CCTV

Bengt Nyman
Tekniska kontoret

Omvårdnad - Skadeförebyggande arbete 2006
• Fortlöpande utbildning i förebyggande brandskydd enligt utbildningsplan
• Utbildning av brandskyddsansvariga och brandskyddsombud enligt
utbildningsplan
• Brandövningar har genomförts i särskilda boenden
• Genomfört internkontroll och periodisk tillsyn (SBA) i samverkan med fastighetsägare i särskilda boenden och boenden för funktionshindrade
• Förstärkt brandskydd och låssystem i Villa Milbo efter anlagd brand (3 st)
• Ersatt utrymningslarm med automatiskt brandlarm i 12 st gruppbostäder

Björn Strandell

Omvårdnad

Barn&Ungdom - Skadeförebyggande arbete 2006
Avseende förhindra anlagd brand, har info. och en uppmaning till verksamheten
att se upp med brandfarligt material mot ytterväggar etc, gått ut. Dessutom har vi
diskuterat kamerabevakning på bl.a. Steneberg. I dagsläget vet jag inte hur långt
det har gått!
Larminstallationer: ABG har installerat automatlarm i de flesta av förskolorna.
Brynässkolan har fått brandlarm. I de fall man inte har automatlarm har jag rekommenderat att man ser över antalet brandvarnare, för ev. komplettering.
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Vi har haft och har SBA och IBK utbildningar för chefer och medarbetare. Vi
diskuterar f.n. ett upplägg med Räddningstjänsten om återkommande utbildningar och lektionsinsatser av dem för skolelever och förskolor.
I samband med SBA och IBK-utbildningarna görs (förhoppningsvis) riskanalyser och -inventeringar.
För 2007 fortsätter vi SBA-arbetet med att Roland Ivarsson handgripligen hjälper verksamheten, så att man kommer igång ordentligt!
Hans Hedlund

Barn&Ungdom

Gävle Vatten – Skadeförebyggande åtgärder 2006.
Vi har i år prioriterat larm, Sätraverket är klart samt de yttre vattenverken. Pågående är utbyte till Arx med tag även på Duvbacken.
Tillträde till vattentorn har skärpts, avtal som vi har med mobiloperatörer har
sagts upp och är till ca 50 % omförhandlade. Vi har under innevarande år bytt
portar på Bomhustornet och Hilletornet för att höja säkerheten.
Under 2007 så kommer även vattentornen att larmas. Vad gäller utbildningar så
släpar vi efter men kommer att genomföra en brand / gasutbildning under 2007
på Duvbacken.
Christer Larsson
Gävle Vatten

Brynäs Bygg – Skadeförebyggande åtgärder 2006.
Under 2006 har samtlig personal genomgått kurs i brandskydd samt hjärt- lung
räddning.
Vad gäller övriga punkter så har vi lagt det mesta krutet på Björnkläderhuset där
John Bauer gymnasiet ligger.
Aktivitetslista Björnkläder:
• Påtalat för Backmaninfo risker ang. deras pallförvaring på lastkajen, vilket
har upphört.(Klart)
• Bygger ut brandlarmet i Backmaninfo´s höglager.(Pågår)
• SBA sammanställning av hyresgäster.(Klart)
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• Tillsyn av Räddningstjänsten (Jan-Olov Nyman) med efter följande släckning
av anmärkningar.(Pågår)
Mikael Östling
Brynäs Bygg

Kultur & Fritid – Skadeförebyggande åtgärder 2006.
Här kommer ett kort svar på våra insatser under 2006.
1. En person på alla våra anläggningar inklusive fritidsgårdar har genomgått
SBA-utbildning, ca 30 pers.
2. Centralt placerad personal samt personal på anläggningarna har upprättat
checklistor i SBA-anda där särskild vikt lagts vid utrymning vid brand.
3. Riskanalys har gjorts på fritidsgården Knoppen i Forsbacka.
4. Inbrottslarm har installerats på vapenkassunen vid Älgsjöns skjutbana
5. Brandlarm har installerats på Valbo Ishall.
6. Övervakningskamera har monterats upp vid Fjärran Höjderbadet
7. Övervakningskameror installerade på Strömvallen enligt bestämmelser vid
allsvenska fotbollsmatcher
8. Översyn av brandsläckare på ett stort antal anläggningar inklusive Kv Gefle
Vapen. Omplaceringar, utbyten, nyuppsättning m.m.

Planerade insatser 2007
Eftersom all personal på våra idrottsanläggningar går över till annan myndighet
kommer Kultur & Fritid inte att vidtaga några åtgärder på idrottsanläggningar.
Undantag för Hemlingby friluftsområde som vi fortfarande har ansvar för. Ansvaret läggs över på Markbyggarna och Brynäs Bygg AB.
Bibliotekspersonalen skall genomgå brandskyddsutbildning; öva i att släcka
brandhärd med släckare och brandskyddsfilt på person.
Stadsbiblioteket och all personal i Kv Gefle Vapen, IT-service och administration har utrymningsövningar minst en gång per år. (Ibland övning, ibland
skarpt).
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Uppföljning av genomförda riskinventeringar (exklusive idrotten).
Håkan Arkeby
Kultur & Fritid.

Socialtjänst Gävle – Skadeförebyggande åtgärder 2006.
Svaret på dina frågor är att vi under året har genomfört en riskanalys för vår nya
lokaler på N Skeppargatan och kommer att genomföra en i december när det
gäller Alternativboendet på Stallgatan 4.
Larminstallationer har gjorts på Alternativboendet se ovan d v s fastighetsägaren
blev tvungen att installera ett nytt brandlarm i huset som också gäller för Birka
halvvägshus som finns i samma fastighet.
SBA där har förvaltningsledningen beslutat att förvaltningsadministrationen
skall ta fram en plan för organisationen, ansvar, utbildning, kontrollplan mm för
förvaltningen. Den skall vara klar att i slutet av januari.
Vi har under året arbetat med att utveckla vår arbetsmiljö- och säkerhetsplan för
2007. Där säkerhetsarbetet är integrerat i den planen.
Vi har kommer att under första halvåret utveckla arbetsmiljö- och säkerhetsplanen så att även SBA:n ingår där med de verktyg som behövs för att kunna
genomföra det arbetet. Den nya planen med SBA:n integrerad har vi beräknat att
sjösätta 1/7 2007.
Vi beräknar även att utbilda berörd personal i SBA under första halvåret 2007.
Rose-Marie Bullerjahn
Socialtjänst Gävle
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SUNDSVALLS
KOMMUN

Säkerhetsenheten

Aktiviteter för verksamhetsområdena 2006
Område

Aktivitet

Tidplan

Ansvarig

Riskhantering –
Säkerhetsarbete

- Fortsatt införande av kameraövervakning
- Fortsatt larmning av skolor.
- Fortsatt genomförande av systematiskt
brandskyddsarbete
- Utbildning av säkerhetssamordnare och
riskhanterare
- Fortsatt samarbete med kommuner inom
försäkringsbolaget
- Försäkrings och förebyggande, ny hemsida

2006
2006
2006

Håkan
Håkan
Håkan

2006

Kenth/Håkan

2006

Kenth/Håkan

2006

Kenth/Håkan

Kommentarer till aktiviteter under 2006
Kameraövervakning: Planering och projektering av ytterliggare objekt har
genomförts.
Larmning: Slutfört brandlarmsinstallationer på alla förskolor.
SBA: Infört på våra samtliga förskolor. Nytt verktyg för internkontrollen har
implementerats.
Utbildning: Viss utbildning har genomförts under. 2007 kommer det att satsas
mer på utbildning.
Hemsida: Har inte genomförts på grund av sjukdom.

Kenth Nilsson
Säkerhetschef
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KIRUNA KOMMUN

2006-11-24

Sammanfattning av säkerhetsarbetet 2006 i Kiruna
Förra året tog vi fram en säkerhetsrapport för 2005 som redovisades till Kommunstyrelsen i januari 2006. Vår avsikt är att utveckla den och även för 2006
redovisa detta. Detta arbete ligger dock någon månad efter denna rapport. I den
här rapporten redovisar vi kortfattat och i stora drag vad som gjorts. I början av
2007 får ni säkerhetsrapporten som också innehåller en del analyser bl a utifrån
STINA.
Under 2006 har Kirunabostäder AB fortsatt sitt arbete med att säkerställa risker.
KBAB arbetar långsiktigt och medvetet med frågorna. Som tidigare påtalats så
har KBAB till stor del varit motor i kommunens arbete avseende brandskydd
och skaderapportering. Under 2006 har särskild vikt lagts på att förhindra skadegörelse.

Redogörelse över skadeförebyggande arbete inom Kirunabostäder AB
Kirunabostäders egna fastigheter
Översyn och dokumentation av placeringar av sopkärl och brevlådor i syfte att
minska risken för brandspridning pga anlagd brand i dessa.
Installation av kodlås i entréer som saknar detta.
Förbättring av yttre belysning på vissa områden i syfte att erhålla en tryggare
miljö och minska skadegörelse.
Kommunala fastigheter
Översyn och dokumentation av placering av sopkärl. Där dessa inte kan placeras
på säkert avstånd från fasader monteras värmekänslig larmkabel i takfot.
Den kamerainstallation som gjorts på Lomboloskolan har bidragit till att kraftigt
sänka skadegörelsen på den byggnaden.
Serviceavdelningen
Serviceavdelningens arbete riktar sig mot båda fastighetsbestånden.
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Arbetet med förebyggande säkerhetsarbete genom de fem fastighetsteknikerna
fortsätter. Deras arbete inriktas främst på el, brand, tryck, lyft, värme, ventilation, larm, automation och lekplatser. Särskilt brandsäkerhetsarbetet utförs i nära
samarbete med hyresgäster som t ex butiker, kontor och kommunala verksamheter. Arbetet dokumenteras.
Örjan Matti
VD/ KIRUNABOSTÄDER AB

I Örjans redogörelse kan särskilt uppmärksammas att åtgärderna vid Lomboloskolan varit mycket framgångsrika. För 2005 var kostnaden 275 000 kr. För
perioden 1/1 - 23/11-06 är den redovisade kostnaden 40 000 kr (vid endast 10
skadetillfällen)!
Vad avser Tekniska verken har följande gjorts under året:
1. Inhängnad av dörr, trappan upp till ackumulatortanken (område markplan).
2. Brandtätat genomgångar för elkablar mm mellan brandceller i produktionsbyggnad.
3. Skyltat huvudgrinden samt två dörrar i områdesstaket "skylt:kamerabevakat".
4. Samtliga dörrar in i byggnaderna funktionskontrollerade/repade.
Kontinuerliga veckoronderingar med ledningen plus ronderingar dagligen enligt
vårt underhållsprogram.
2006-11-23 genomfördes möte med Räddningstjänsten avseende brandskyddsfrågor utifrån utförd riskinventering (Insatsplan, systematiskt brandskyddsarbete,
dammig miljö, brandfarlig vätska) samt för övriga frågor inom förebyggande
brandskydd.

Håkan Hansi
Säkerhetschef
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Datum 2006-11-27

Rapport för 2006 avseende säkerhetsarbete och skadeförebyggande arbete vid Fastighetskontoret Piteå
Kommun
Avseende att förhindra anlagd brand
En kartläggning har skett av byggnader där risken för anlagd brand bedöms som
störst. Planering är påbörjad att installera larm i takfot på i första hand förskolor
i ett plan med många avdelningar inrymda.
Dagliga rutiner för lastkajer och varuintag är införda som säkerställer att inte
brännbart material förvaras där.
Brandskyddsregler är införda till verksamheterna som säkerställer att öppna
containers och sopkärl förvaras minst 6 m från fasad.
Larminstallationer
Skolor och förskolor i mer än 2 plan som hyrs ut i andrahand för sovande har
utrustats med larm för att säkra utrymning.
Utbildningar
Samtliga fastighetsskötare är utbildade i heta arbeten samt allmän brandkunskap
och brandfarlig vara. Brandskydds kontrollanter är utbildade inom sitt ansvarsområde. Fastighetsskötare har fått utbildning och information som belyser vikten
av att hålla fasader och entréer fria från brännbart material
SBA
Under 2006 är SBA fullt implementerat i kommunens fastigheter och verksamheter. Under slutet av 2006 kommer det att tillsättas 1,5 tjänster inom fastighetskontoret som kommer att jobba inom området SBA. Detta kommer att möjliggöra att rutiner och förebyggande arbete inom SBA kommer att fungera.
Riskanalyser och riskinventeringar
Några särskilda riskanalyser är inte gjorda. De riskinventeringar som är gjorda är
utifrån riskerna med anlagd brand. Det underlag som ligger till grund för riskbedömningen är utifrån statistik av inbrott, skadegörelse samt tillbud.
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Planer för 2007
Under 2007 kommer fokus att vara att stärka egendomsskyddet. Detta kommer
att ske genom kompletteringar och nyinvestering av larm samt förbättrad funktion av brandceller. I vilken utsträckning beror på de ekonomiska ramarna som
skapas.

Tore Häggbom
Jan Kjell
Piteå kommun
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Förebyggande arbete i Uppsala kommun 2006
Förbättringar i den fysiska miljön
Nyinstallerade inbrottslarm:
Johannesbäcksskolan, gymnastiksal
Brantingsskolan gymnastiksal
Björkvallskolan, kompl.
Bolandsskolan, kompl.
Ekebygymnasiet, kompl.
Danmarks skola, kompl.
Bergaskolan, nytt
Sandviksbadet, nytt
Lötens förskola, utbytt
Nyinstallerade och kompletterade brandlarm:
Ekebygymnasiet kompl
Bolandsskolan, köket. kompl
Treklangens öppna förskola nytt
Rackarbergets förskola, nytt
Lötens förskola, annex, nytt
Heidenstam, gymnastiken
Domarringens skola, nytt o uppgradering
Sävjaskolan, ny brandlarmcentral
Lötens förskola, utbytt
Linnéskolan , modernisering o uppgradering
Byte brandlarmscentraler på 4 st gruppboende, modernisering
Stugans förskola som återbygges efter brand. Klart 1/10-06 utrymnings o inbrottslarm

SBA-analyser
För samtliga kommunala fastigheter har SBA-analys genomförts. Utbildningarna av brandskyddsombud fortlöper kontinuerligt.

Utrymningsplaner
Under året pågår en inventering av samtliga objekt för att säkerställa att det finns
utrymningsplaner. En person ägnar sig åt detta.
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Övrigt förebyggande arbete
Brandförsvaret driver ungdomsverksamhet i form av ungdomsbrandkår. Detta
svarar mot flera olika syften, bl a :
unga utbildas i skadeförebyggande arbete
meningsfull fritidsaktivitet för unga
positiva manliga förebilder för unga i riskmiljöer
Tillsammans med polismyndigheten i Uppsala ingår kommunen i ett systematiserat brottförebyggande arbete ”Ett Tryggare Uppsala län”. De vanligast förekommande brotten är butiksrån, våldsbrott och bilinbrott. Genom att samlas
kring de olika brotten i gränsöverskridande samarbete skapas förebyggande projekt. Uppsala kommun deltar speciellt kring våldsbrotten genom olika insatser.
Konsekvensprogram och medlingsverksamhet är två förebyggande program som
givit mycket bra resultat inte bara för våldsbrott utan även vid t ex anlagd brand.
Medlingsverksamheten innebär att de som begår ett brott sammanförs med offret
för brottet och får därmed uppleva hur den drabbade fått sin tillvaro påverkad
och förändrad som en följd av handlingen. Konsekvensprogrammet går ännu
längre genom att den som begått en handling får se alla effekter av brottet, ex
besöka sjukhus och se liknande skador, träffa personer som fått sina liv förändrade pga liknande händelser. Konsekvensprogrammet är under ständig utveckling.
Genom samarbete med ideella organisationer finns ett mycket utbyggt och aktivt
”Vuxna på stan” program främst vid s.k. ungdomshelger. Genom socialjouren
har kommunen kontakt med ca 800 personer i olika föreningar och samfund
vilka deltar i Vuxna på stan på nätter och helger. De stora ungdomshelgerna
(Lucia, skolavslutning, osv) finns 200 personer ständigt ute. Har en mycket allmän skadeförebyggande effekt. Brottförebyggande rådet funderar nu på en utbildning som ger dessa ideella krafter en ”licens” för verksamheten. Utbildningen ska vara bred men med inriktning på ungdomar.
Med anledning av att det under våren förekom anlagda bränder i papperskorgar,
på toaletter osv på flera gymnasieskolor i kommunen bedrev brandförsvaret
riktad utbildning/information till dessa skolor för att höja uppmärksamheten och
kunskapen.
Även polisens brottsförebyggande enhet engagerades i arbetet. Flera av de berörda skolorna är idag utrustade med övervakningskameror.
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Arbetet med att utbilda vårdbiträden inom äldre- och handikappomsorg i brandförsvar fortskrider. Syftet är att alla vårdbiträden ska ha kunskap om hur man
förebygger men även hanterar situationen på ett vårdboende när brand uppstår.
De som arbetar i hemtjänsten ska kunna verka för en säkrare miljö i den enskildes hem men även agera i en akut situation.
Riskanalys har genomförts på nästan 500 kommunala arbetsplatser. Dessa visar
att 75 % har en god brandförebyggande miljö och organisation. Det största problemområdet är frågor som rör tryggheten och hot och våld. Även i skade- och
tillbudsstatistiken visar sig hot och våld vara vanligast förekommande. 300 personer har utsatts för hot eller våld i verksamheten under 2006. 400 tillbud om
motsvarande har anmälts.
I kommunen har vi nu påbörjat arbetet med BITS, dvs en säkerhetsanalys av vår
informationssäkerhet. Varje system ska analyseras utifrån denna modell, som är
framtagen av KBM m.fl.
I samband med att handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor antogs av kommunfullmäktige i
maj 2006, producerades en liten informationsfolder om programmet. I denna
finns bl a redovisat hur den enskilde kan verka för att öka säkerheten i det egna
hemmet. Egenansvaret poängteras. Brandförsvaret har också öppnat en telefonrådgivning, erbjuder utbildning av enskilda och privata företag samt anordnar
informationsmöten och ger riktad information i områden med problem i form av
skadegörelse och anlagda bränder.
Under året har diskussioner också förts med SOS Alarm om att starta en utvecklad telefonservice för allmänheten vad gäller skador och risker. Sedan några år
tillbaka har Uppsala kommun en egen telefon för anmälan av fel och brister i
kommunen. Nu planerar kommunen att ingå i den befintliga nationella Risklinjen.

Åsa Morén
Säkerhetschef
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Trondheim kommune - Skadeforebyggende rapport
2006
Med henvisning til kommunens deleierskap i Svensk Kommun Försäkring AB,
vil Trondheim kommune gi følgende opplysninger knyttet til kommunens
innsats når det gjelder sikkerhetsarbeid og skadeforebyggende innsats for året
2006, og hvilke tiltak som så langt er planlagt gjennomført i 2007.
Organisering
Våren 2006 ble det opprettet en egen stilling som sikkerhetssjef i Trondheim
kommune. Stillingen er så langt besatt ved hjelp av innleid kompetanse fra
Factor Insurance Brokers AS, men vil i løpet av relativt kort tid bli utlyst og
besatt av en egen dedikert person ansatt i kommunen.
Sikkerhetssjefens oppgave er å lede, koordinere og samordne alt sikkerhets og
skadeforebyggende arbeid på tvers av enhetene i kommunen, på alt
sikkerhetsrelatert arbeid knyttet opp mot eiendom, ansvar og motorvogn.
Sikkerhetssjefen leder en tverrfaglig arbeidsgruppe som har som formål å
revidere og utarbeide en felles sikkerhetspolicy for kommunen, og en
handlingsplan for gjennomføring, innføring og implementering av fastsatt policy
ut i organisasjonen. Dette arbeidet er så vidt igangsatt, og vil nok strekke seg
godt inn i året 2007.
Fysisk sikring
Som det fremgår av Aon Sweden sin Riskinventering 2005 er den rent fysiske
sikringen godt ivaretatt innen Trondheim kommune, og dette er et arbeid som er
vedlikeholdt og videreført også for året 2006.
Utfordringen, og der ressursene i hovedsak vil bli brukt den nærmeste tiden, er
på den organisatoriske delen ute i organisasjonen, samt de ansattes holding og
ansvar.
Opplæring / kurs
Det har gjennom året vært gjennomført en rekke kurs/orienteringsmøter, som
både har vært rettet direkte mot sikkerhet og skadeforebygging, ellers som har
berørt utfordringene. Vi vil her bare nevne de hvor SKF AB har vært en aktiv
bidragsyter. I høst ble det gjennomført flere kurs rettet mot Trondheim eiendom,
som er bygningseier på alle kommunale bygg.
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Tema for disse var:
• Innføring og orientering om forsikringsordningene, håndtering og ansvar.
• Etablering av takstmannskompetanse
• Case ”Anlagd Brand” – hvilke risikoer skal vi se etter
• Stine – presentasjon og innføring av elektronisk skaderegistrering

For 2007 er følgende kurs/opplæring/prosjekt planlagt gjennomført, men listen
vil helt sikkert bli ytterligere utvidet, og da sett opp mot det arbeid som pågår
med fastleggelse av felles policy:
• Kurs for brannvernledere i skoler og barnehager, samt særskilte brannobjekt
• Eiers brannansvar – Trondheim eiendom
• Oppfølging av kurs høst 2006
• Kurs spesielt rettet mot driftspersonell og renholdere
• Handlingsplan vedr. innbrudd/hærverk skoler
• Info/avdekning IKT-mapper vedr. arrangement skoler
• ROS-analyse – opplæring og gjennomføring på utvalgte enheter/personer

Dette er kun et utdrag av den aktivitet som har vært gjennomført, og som vil bli
gjennomført innen Trondheim kommune rettet mot sikkerhetsarbeid og
skadeforebyggende virksomhet.
Hovedfokus har vært og vil være koordinasjon av kommunens ressurser, og å
skape en felles risiko-kultur. Som kommunens meglerforbindelse er vi
overbevist om at kommunen er i ferd med å få etablert en felles plattform for
eksisterende sikkerhetsarbeid. Det er ikke tvil om at det internt i kommunen har
vært utført mye bra arbeid, og det er med spenning vi nå ser frem til å få være
med å utvikle dette videre til en felles innsats mot et felles mål, for hele
organisasjonen.

Trondheim 24.11.2006

Torstein Sneisen
Factor Insurance Brokers AS
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Redovisning av skadeförebyggande åtgärder i Trollhättans Stad under 2006
Under det gångna året har bland annat följande säkerhetsförebyggande åtgärder
initierats och drivits inom ramen för Skydd och Säkerhet
• Utbildning av nya säkerhetsombud
• Fortsatta larminstallationer i skolor/förskolor, innebärande samtliga skolor
och förskolor är larmade vid utgången av 2006
• Fortsatt satsning på kameraövervakning, 3 st kameraservrar installerade i
Stadshuset med kapacitet för 75 st kameror
• Installation av inbrottslarm vid sjuksköterskeexpeditioner, 22 st
• Upphandling av larmmottagning inför 2007 påbörjad
• Upphandling av motorfordons- och olycksfallsförsäkring genomförda
• Helomfattande enkät för nivån på säkerhetsarbetet genomförd under hösten
”ISK 2006”
• Reservkraftsåtgärder etapp 2006 innebär att 35 st prioriterade kommunala
fastigheter kan anslutas med 16 st mobila reservkraftsaggregat
• Fortsatt brandutbildning för samtlig personal genomförs sedan halvårsskiftet
2005
• Vidareutveckling av handlingsplaner och handlingsprogram enligt gällande
lagkrav
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• Framtagande av ett flertal säkerhetsrutiner har skett. Dokumentation finns
därmed som gäller hela den kommunala förvaltningen
• Omfattande arbete under året har genomförts för att tydliggöra ett presentationsverktyg för Trollhättans Stads Systematiska säkerhetsarbete (SSA)
• Ytterligare en medarbetare har knutits till Skydd och Säkerhet med uppgift
att systematisera arbetet med larm

Planer för 2007
Skydd och Säkerhet planerar att vidareutveckla det förebyggande säkerhetsarbetet för nästa år på tidigare inslagen linje. Detta kommer förhoppningsvis att stärka Trollhättans robusthet ytterligare. Målsättningen är att minska antalet skador
och incidenter så att kostnaderna hålls nere. En mer detaljerad verksamhetsplan
kommer att antas den 13 december av SAMSÄK (Samordningsgruppen för säkerhetsarbete) Trollhättan.

Mats Björk
Madelene Andersson
Trollhättans Stad
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24 november 2006

Vidtagna åtgärder och projekt i Helsingborgs stad avseende säkerhetsarbete och skadeförebyggande insatser under
2006
Förhindra anlagd brand
Under våren 2006 drabbades vår största gymnasieskola av ett flertal incidenter
med försök till anlagd brand. Ett samverkansprojekt mellan brandförsvaret och
skola har genomförts för att höja medvetenheten, både bland personal och elever, avseende brandsäkerhet. Detta har gjorts genom besök av brandpersonal på
skolan och genom utbildningsdag för personal. Arbetet fortsätter under hösten
2006 med utbildning för eleverna i årskurs ett.
Hösten 2006 drabbades två av våra större grundskolor av incidenter kring försök
till anlagd brand. Detta yttrade sig bla som eldning i papperskorgar och åverkan
på brandetektorer etc. En projektgrupp bestående av rektorer, personal på skolan
och brandförsvaret sattes ihop. Temadagar kring brandskydd för både personal
och elever har genomförts. Detta arbete kommer att fortsätta under 2007 med
ytterliggare utbildningar, informationsarbete och arbete med SBA där både elever och personal involveras.

Larminstallationer
Inom Helsingborg stads verksamheter finns ett stort antal inbrottslarm och passerkontrollssystem av varierande teknisk kvalitet. Organisationen vid larm (beredskap under/utom arbetstid m m) varierar starkt mellan olika objekt, hela bilden av larmsituationen präglas av brist på samordning och fastställt ansvar.
Därför har ett inventeringsprojekt startat under hösten 2006 och beräknas vara
slutfört under våren 2007.

Utbildning
Bildningsnämnden är den förvaltning inom Helsingborgs Stad som hanterar
förskoleverksamhet, skola, fritidsgårdsverksamhet och idrottsanläggningar.
Bildningsnämnden som är stadens största förvaltning är också den förvaltning
som drabbas mest av skador.
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Ett arbete kring att höja medvetenheten kring skadeförebyggande arbete, startades i mars 2006. Inledningsvis startades ett nätverk, bestående av rektorer och
verksamhetschefer. För att höja medvetenheten kring dessa frågor, även i respektive verksamhet, startades en utbildning för sk säkerhetsombud. Under våren 2007 kommer alla enheter inom Bildningsnämnden att ha minst ett säkerhetsombud utbildat.
Utbildningen är på tre dagar och innefattar stadens försäkringar, SBA och tekniskt skydd.

SBA
Vård och omsorgsförvaltningen har i samarbete med Brandförsvaret arbetat fram
en modell för arbetet med SBA där varje enhetschef är brandskyddsansvarig och
har minst en brandskyddskontrollant till sitt förfogande. Förvaltningen har gett
centrala direktiv för hur arbetet skall bedrivas och på detta sätt blir arbetet enhetligt inom hela förvaltningen.

Riskinventeringar
Helsingborgs stads information är en viktig resurs som måste finnas tillgänglig
när vi behöver den, och vi som hanterar informationen måste kunna lita på att
den är riktig. Därför måste vi skydda informationen så att den inte försvinner
eller ändras oavsiktligt eller obehörigt.
Många kommunala verksamheter hanterar ofta information som rör enskilda
människors sociala, medicinska eller andra personliga förhållanden. Om den här
typen av information inte hanteras rätt kan det få stora konsekvenser för både
enskilda personer och Helsingborgs stad.
Helsingborg likställer informationens värde med andra tillgångar och genomför
därför en GAP-analys av hur stadens verksamheter förhåller sig till informationssäkerhet.
Utöver detta har även en del riskinventeringar gjorts på hårda värden, dvs våra
fastigheter.

Per Sandström och Kristin Ohlqvist
Säkerhetssamordnare Helsingborgs Stad

