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Allmänt
En utbildningsinsats för att få kunskap i hur man möter våld med kunskap har
genomförts under året för förvaltningens familjerättssekreterare och handläggare på
överförmyndarkontoret. Utbildningsinsatsen gav deltagarna vägledning och praktiska
verktyg för hur man kan förebygga och hantera situationer där hot och våld riktas
mot personal.
Vi har haft en större incident när det gäller brandsäkerhet. Sommargården
Sågarsvedet är nedbrunnet.
Med anledning av den pågående flyktingsituationen har det blivit en ökad belastning
på verksamheterna kring hem- och vård för boende (HVB). I vissa fall har
verksamheterna fördubblats och omsättningen av personal har varit hög. Överlag har
HVB boendena en god säkerhet, men ytterligare insatser krävs för att säkra att all
personal har tillräcklig utbildning i säkerhet och krisberedskap med fokus på hot och
våld rutiner för HVB boenden.
Personsäkerheten är Socialförvaltningens största utmaning eftersom vi har
verksamheter som har myndighetsutövning så som LVU, LVM samt överförmynderi.
2015 hade vi 19 incidenter av hot och våldssituationer. I de flesta verksamheter finns
personlarm och rutiner för att undvika hot och våld. Det stora arbetet för
förvaltningen är att få rutinerna att fungera och det kräver kontinuerlig övning och
beredskap.
Socialförvaltningen har få verksamheter med stöldbegärlig egendom.
Vi har ett nytt skade- och incidentrapporteringssystem sedan mitten av 2014 i vilket
enhetscheferna ska rapportera vid skador och andra incidenter. Syftet är att kunna få
en övergripande bild av var det behöver sättas in extra resurser när det gäller säkerhet
i kommunen. Rutiner för denna rapportering behöver arbetas upp i vår förvaltning då
den inte fungerar idag.

Säkerhetsorganisation
Nämnden har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet. Säkerhetsarbetet ingår i
de mål nämnden årligen formulerar och utförandet sker inom ramen för
delegationsordningen.
Socialförvaltningen består av 18 enheter och bedriver verksamhet på 31 adresser.
Dessutom förvaltar vi ca 300 lägenheter som hyrs ut med kommunkontrakt.
Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde har egna säkerhetsorganisationer
där verksamhetscheferna har ett ansvar för att ett förebyggande och systematiskt
brandskydds- och säkerhetsarbete bedrivs inom respektive ansvarsområde. Det vill
säga att varje enhetschef har ett säkerhetsansvar för sin enhet. Till sin hjälp kan de ha
säkerhetsombud som följer upp de säkerhetsrutiner de har på respektive enhet.
Säkerhetssamordnarfunktionen har som uppgift att göra risk och sårbarhetsanalyser
tillsammans med verksamheterna och samordna beställningar av säkerhetsmaterial
samt tillhandahålla kunskap i säkerhetsfrågor och även representera förvaltningen i
kommunens processledningsgrupp för Säkerhet där riktlinjer och större beslut för
säkerhet tas.
Förvaltningens verksamhetschefer har ansvar för att förebyggande och systematiskt
brandskydds- och säkerhetsarbete bedrivs inom sina respektive ansvarsområden.

3 (5)

Riskanalysarbete
I samband med uthyrning av nya lokaler samt vid igångsättande av nya verksamheter
görs en bedömning utifrån ett säkerhetsperspektiv. Frågor som beaktas är till
exempel utrymningsvägar, brandskyddsutrustning, samt eventuellt behov av olika
typer av larm. Arbetet sker som regel i samverkan med andra aktörer som
fastighetsägare, räddningstjänst med flera.
Merparten av förvaltningens verksamheter riktar sig till allmänheten vilket innebär
att säkerhetsperspektivet ständigt aktualiseras beroende av olika omvärldsfaktorer.
Frågor kring personalens säkerhet har alltmer kommit i fokus vilket fått till följd att
diskussioner kring utrymningsvägar och personliga överfallslarm blivit allt vanligare.
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Skadeförebyggande arbete
Rutiner
Gemensamma rutiner för löpande uppföljning av det systematiska säkerhetsarbetet
och det systematiska arbetsmiljöarbetet bör förbättras.
Uppdatering av respektive verksamhets säkerhets- och brandskyddsorganisation ska
genomföras årligen. Respektive verksamhetschef ansvarar för att nya verksamheter
får kännedom om detta.
Bärbara datorer blir allt mera vanligt förekommande. Publika datorer ska vara
stöldskyddade genom fast förankring.
Verksamheter som är särskilt utsatta för stöld eller skadegörelse har extra rondering
genom vaktbolag inför exempelvis storhelger och skolavslutningar. Flera av
förvaltningens uthyrda lokaler är klassade som tillsynsobjekt, enligt lagen om skydd
mot olyckor, vilket innebär att inspektion genomförs av räddningstjänsten med
periodisk regelbundenhet.
Inom flertalet av förvaltningens övriga verksamhetslokaler genomförs regelbundna
interna brandövningar. I samband med dessa har avstämning skett för att klargöra att
rutiner i samband med utrymning fungerar tillfredsställande.
Utbildning
Brandskydds- och säkerhetsombud utbildas fortlöpande i Brandskydd på
arbetsplatsen samt Systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatsen (SBA).
HLR utbildning för förvaltningens personal finns tillgänglig för alla enheter.
Brandskydd på arbetsplatsen ingår som ett obligatoriskt moment för alla anställda.

Kostnader för säkerhetsarbetet 2015:
Investeringar:
Kostnad brandskydd: 128 495 kr
Kostnad personskydd: 197 550 kr
Kostnad skalskydd: 0 kr
Sammanlagt: 326 045 kr
Löpande kostnader:
Abonnemang för trygghetslarm: 31 315 kr
Kostnad Securitas: 259 538 kr
SOS larm: 128 513 kr
Sammanlagt: 419 366 kr
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Skadeutfall:
Brand: 0 kr
Inbrott/stöld: 0 kr
Vattenskada: 0 kr
Klotter: 0 kr
Glasskada: 754 kr
Övrig skadegörelse: 0 kr
Fordonskada: 0 kr
Maskinskada: 0 kr
Ansvarsskada: 0 kr
Sammanlagt: 754 kr

Planerade åtgärder
År 2016
Genomgång av våra verksamheter vad det gäller verksamhetsklass och vilket
brandskydd som ska gälla för dessa.
Tillsammans med de andra förvaltningarna i PLG Säkerhet komma fram till riktlinjer
som gäller för samtliga kommunens verksamheter när det gäller säkerhetsfrågor.
Inventering av personsäkerhet i Socialförvaltingens verksamheter. Skriv i ett annat
avsnitt.

År 2017:
Se över våra säkerhetsrutiner gällande brand- och personsäkerhet samt skalskydd
enligt PLG Säkerhets rekommendationer.
Inventera säkerheten för våra arkiv
Inventera säkerheten för våra receptioner i förvaltningen

