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Uppdrag

om förstudie

Aktbnaga/

av säkerhetshöjande

tekniska

åtgärder

Bakgrund
Under

senare

Bland dessa

tid har ett antal incidenter
incidenter

kan nämnas

inträffat

i kommunens

brandtillbud

och Lärkans sporthall, samt incidenter då obehöriga
dessutom inträffat ett antal fall av skadegörelse.
Till dags dato har konsekvenserna
främst

ekonomiska.

människors

av dessa tillbud

Risken för betydligt

verksamhetslokaler.

vid Ösby naturbruksgymnasium

uppehållit

varit någorlunda

allvarligare

liv och hälsa, kan dock inte bortses

sig på skolor. Det har

ringa, och

konsekvenser,

ifrån, särskilt

inklusive

risk för

vid de brandtillbud

som inträffat.
Säkerhetschef
inkommit

Tommy

Jansson

har därför,

med en framställan

efter samråd

om nedanstående

med berörda

verksamheter,

uppdrag.

Syfte

Förstudien syftar till att identifiera vilka tekniska åtgärder som bör vidtas för att i så
stor utsträckning som möjligt förebygga att allvarliga tillbud inträffar. Arbetet måste
ske i samordning
Kortsiktigt

med berörda

är målet

som är lämpliga,
omfattning

verksamheter,

att förstudien

en tidplan

för införandet

av de föreslagna

för att hitta förankrade

ska mynna

lösningar.

ut i en plan för vilka tekniska

av tekniska

lösningar

i förstudien

är Ekebyskolan,

lösningar

samt ekonomisk

åtgärderna.

Omfattning
De objekt

som i första

Kungsängsgymnasiet,

Sportcenter

hand ska innefattas

Ösby naturbruksgymnasium,

och kommunhuset

Förstudien

ska bland

annat

att styra flöden, placering
inbrottslarm,

I förstudien

omfatta

av resurser

rörlig resurs

Lärkans

med kort, läsning

behov

av överfallslarm,

bildhantering,

med Salabostäder

och utbildning

för uppsökande

passersystem

med central

ska också ingå ett förslag

instruktioner

Idrottshallen,

Rådhuset.

av expeditioner,

kamerabevakning

samt samordning

rutiner,

inklusive

Vallaskolan,

i syfte

funktioner

bevakning

för

och rondering

och polisen.

på hur respektive
för personal.

och förebyggande

av dörrar

verksamhet

Dessutom
arbete

ska arbeta

ska förslag

med

på hur en

kan inrättas,

i form av

upphandlad

konsult.

ungdomscoacher.
Förstudien

ska genomföras

uppskattade
beräknas

med stöd av för ändamålet

tiden för förstudien

är cirka 350 timmar.

Kostnaden

Den

för förstudien

till cirka 275 000 kronor.
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Mot bakgrund

av ovanstående

kommunstyrelsen
-

föreslår

jag att ledningsutskottet

hemställer

att

beslutar

Att anslå 275 000 kronor

till förstudien,

att tas ur kommunstyrelsens

förfogande
Samt att för egen del besluta
— Att uppdra

till säkerhetschef

säkerhetshöjande
-

Att förstudien

införande

ska innehålla

och ekonomisk

— Att resultatet

av förstudien

Wigelsbo

Kommunstyrelsens

Tommy

(C)
ordförande

Jansson

att genomföra

på tekniska

lösningar,

förstudie

av

lösningar,
förslag

omfattning

av de föreslagna

ska presenteras

den 25 mars 2020.

sammanträde

Anders

tekniska

tidplan

åtgärderna,

vid ledningsutskottets

för

samt

