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Handlingsplan Risk-och sårbarhetsanalys(RSA)
Dnr: UN 16/059
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Denna
analys ska följa myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter om
kommuners och landstings risk-och sårbarhetsanalysers struktur och redovisas till länsstyrelsen.

En sådan analys är genomförd på utbildningskontoret tillsammans med utvalda representanter
från ledningsgrupp och stab under ledning av säkerhetsenheten genom Security Solution
Seandinavia AB. Rapporten innehåller en riskbedömning, konsekvensbeskrivning/sårbarhetsoch förmågebedömning. Rapporten avslutas med en analys av risker samt identifierade
bristområden. Security Solution Seandinavia AB har i rapporten lämnat rekommendationer till
kontoret att fokusera på att åtgärda brister inom området hög risk och ta fram en handlingsplan.
Detta bör, så långt möjligt, göras inom de planer och rutiner som redan finns inom
skolverksamheten. Efter att rapporten presenterats i nämnderna fick kontoret i uppdrag att före
årsskiftet 2016/2017 presentera en handlingsplan. En sådan handlingsplan är nu framtagen i
samarbete med kommunstyrelsekontorets HR-enhet och säkerhetsavdelningen. Planen ska nu
presenteras för enheterna och införlivas i kontorets systematiska arbetsmiljöarbete.
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Handlingsplan risk-och sårbarhetsanalys RSA
Brand på skolan

Kommunövergripande
•

SBA-planering- översyn av digitalt stöd för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

•

säkerhetsavdelningen tillhandhåller information om ovanstående samt utbildningar

Utbildningskontoret
•

säkerställa att SBA-arbete bedrivs i varje verksamhet

•

säkerställa att kunskap om SBA finns på enheten genom uppföljning i samarbete med
säkerhetsavdelningen

Förskola/skola
•

Larmorganisation
1.

säkerställa att samtlig personal har kännedom om hur man agerar i händelse av att ett
brandlarm ljuder. Organisationen ska vara dokumenterad

2.

Genomgång av larmorganisation, utbildningsstatus, egenkontroll med uppföljning samt
löpande riskinventering på t.ex. APT

•

Egenkontroll
1.

säkerställa att brandombud är utsett som har delegation för att utföra egenkontroll på
brandskyddet

2. säkerställa att egenkontroll på brandskyddet görs en gång/mån av brandombud och
dokumenteras. Ansvarig för SBA ansvarar över att dokumentation över det systematiska
brandskyddsarbetet finns och är uppdaterat
•

Utbildning

1.

säkerställa att ansvarig för SBA och brandombud genomgått SBA-utbildning, att alla
medarbetare genomgått den grundläggande brandskyddsutbildningen och att kunskap
upprätthålls.

Vattenbrist
Kommunövergripande
•

Påbörjats en nödvatten-plan med Telge Nät- markeringar på kartor var man kan hämta
vatten vid nödläge

Utbildningskontoret
•

Ta fram tidsplan för utbildning i krisledningsmetodik

•

Genomföra uppföljning av enheternas krisledningsgrupper och krisplaner inom ramen för det
systematiska arbetsm iljöa rbetet

Förskola/skola
•

Kontinuerligt uppdatera krisledningsgruppens medlemmar samt enheternas krisplaner

Giftutsläpp
Kommunövergripande
•
•

Uppdatera krisplan- Övergripande krisplan finns och ska implementeras
Tydliggör krisplan i verksamheten- rektor/fsk-chef med biträdande träffar säkerhetsenheten
-utbildning i krisledningsmetodik 8 utbildningstillfällen

a 3 tim.

Utbildningskontoret
•

Ta fram tidsplan för utbildning i krisledningsmetodik för verksamheterna

•

Genomföra uppföljning av enheternas krisledningsgrupper och krisplaner inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet

Förskola/skola
•

Kontinuerligt uppdatera krisledningsgruppens medlemmar samt enhetens krisplan

Smittspridning
Kommunövergripande
•

Uppdatera krisplan- Övergripande krisplan finns och ska implementeras

Utbildningskontoret
•

Ta fram tidsplan för utbildning i krisledningsmetodik för verksamheterna

•

Genomföra uppföljning av enheternas krisledningsgrupper och krisplaner inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet

•

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats på Resurscentrum ansvarar för
samordning vid eventuell händelse

Förskola/skola
•

Kontinuerligt uppdatera krisledningsgruppens medlemmar samt enhetens krisplan
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