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Handläggare:
Johansson Lars

Årsrapport till Svenska kommun
försäkrings AB
Inledning
Uppsala kommun har olika försäkringslösningar placerad hos försäkringsbolaget
Svenska kommun Försäkrings AB (SKFAB). Bolaget ägs av 10 olika kommuner varav
Uppsala kommun är en av delägarna.

Syfte
Kommunens olika försäkringslösningar syftar till att skydda kommuners tillgångar och
verksamheter. SKFAB:s affärsidé är att genom ett gott skadeförebyggande arbete i
kombination med en samlad styrka på återförsäkringsmarknaden över tid uppnå
fördelaktiga försäkringslösningar för aktieägarna.
Årsrapporten är en redovisning av de skadeförebyggande åtgärder som respektive
kommuns koncern har genom fört under det senaste kalenderåret. Rapporterna
redovisas för SKFAB styrelse och återförsäkringsbolag.

Metod
Årsrapporten utgår från den mall som SKFAB har tagit fram och skickat ut till respektive
delägarkommun i slutet på varje år. Respektive kommun ansvarar för att sammanställa
den egna koncernens samlade skadeförebyggande arbete utifrån de frågeställningar
som är angiva i mallen.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

2 (11)

Innehållsförteckning
1

2

3

4

Inledning.......................................................................................................................................... 4
1.1

Sommarens torka ..................................................................................................................... 4

1.2

Skyfallet 29 juli ....................................................................................................................... 4

1.3

Gottsundaskolan ...................................................................................................................... 4

1.4

Skolprojektet ........................................................................................................................... 4

Kommunens organisation för säkerhetsarbete................................................................................. 4
2.1

Kommunens organisation för försäkring ................................................................................. 4

2.2

Styrande dokument .................................................................................................................. 5

2.2.1

Försäkringspolicy ............................................................................................................ 5

2.2.2

Trygghets- och säkerhetspolicy ....................................................................................... 5

Incidenter och skador ...................................................................................................................... 5
3.1

Trygghets- och säkerhetspolicy ............................................................................................... 5

3.2

Gemensamma arbetssätt och mallar ........................................................................................ 6

3.3

Trygghetsverktyget .................................................................................................................. 6

Skadeförebyggande arbete .............................................................................................................. 6
4.1

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) .................................................................................. 6

4.2

Övriga försäkringsbara risker .................................................................................................. 6

4.2.1

Analysverktyg för skadestatistik ..................................................................................... 6

4.2.2

Skolprojektet ................................................................................................................... 6

4.3

Ny teknik och nya lösningar .................................................................................................... 6

4.3.1
5

Utbildning och information ............................................................................................................. 7
5.1

Brand, att förebygga, hantera och larma ................................................................................. 7

5.1.1
5.2

Brandskyddsutbildningar................................................................................................. 7

Risker, hot- och riskhantering ................................................................................................. 8

5.2.1

Pågående dödligt våld ..................................................................................................... 8

5.2.2

Personsäkerhet ................................................................................................................. 8

5.2.3

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet ....................................................... 9

5.2.4

Utbildning för krisledningsnämnden ............................................................................... 9

5.2.5

Utbildning i krisledning för förvaltningar och bolag....................................................... 9

5.3

Säkerhetsföreskrifter och riktlinjer kopplade till försäkringsskyddet ..................................... 9

5.3.1
6

Uppföljning och utvärdering ........................................................................................... 7

Styrande dokument för kamerabevakning ....................................................................... 9

Samverkan och utveckling .............................................................................................................. 9
6.1

Samarbetsformer, partners..................................................................................................... 10

3 (11)

6.1.1
6.2

Utveckling av skadehanteringen gällande ansvarsskador ............................................. 10

Deltagande i utvecklingsarbete/utvecklingsprojekt ............................................................... 10

6.2.1

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra ................................................................................ 10

6.2.2

Skolprojektet ................................................................................................................. 10

6.2.3

Skadeförebyggande medel............................................................................................. 11

4 (11)

1 Inledning
1.1

Sommarens torka

Det år som gått har varit ett år som prövat Uppsala kommuns förmåga till inriktning och samordning
av resurser, likväl som samverkan med andra parter. Även om skogsbränderna som drabbade
kommunen inte alls var av den omfattning som i andra delar av landet, så innebar den svåra torkan i
somras andra utmaningar där bland annat foderbrist för djurbesättningar och vattenbrist i enskilda
brunnar hanterades.

1.2

Skyfallet 29 juli

Den 29 juli drabbades kommunen plötsligt av ett mycket kraftigt skyfall. Upp emot 90 mm regn
mättes upp under dygnet, där det mesta föll under någon eftermiddagstimme och därmed var i nivåer
med ett 100-årsregn. Samtidigt med regnet drog ett åskväder fram med många blixtnedslag. Såväl regn
som blixtar orsakade omfattande skador på fastigheter, lösöre och installationer. Utöver att
kommunala fastigheter drabbades direkt drivs det också regress mot kommunen av privata parters
försäkringsbolag. Under själva händelsen bedrev kommunen ett intensivt arbete med att begränsa
skadorna i de mest utsatta delarna, som Centralpassagen vid Resecentrum.

1.3

Gottsundaskolan

Tidigt på morgonen, måndagen den 8 oktober, väcktes kommunen till beskedet att Gottsundaskolan
stod i lågor. Skolan, som uppfördes 1976 i ett plan i trä och tegel, bestod av tre skepp. Nära 500 elever
hade sin hemvist i skolan, som blev mer eller mindre totalskadad. Genom ett intensivt arbete kunde
eleverna redan resten av samma vecka få meningsfulla aktiviteter och undervisning i det fria, och
veckan därpå var de placerade i andra skolor i staden. Samordningen som snabbt kom till stånd mellan
berörda och stödjande förvaltningar och bolag visade att kommunens förmåga till krishantering stärkts
de senaste åren.

1.4

Skolprojektet

Under året har ett utvecklingsprojekt bedrivits med stöd av SKFAB, i syfte att minska skador i
skolmiljö. Projektet har involverat flera förvaltningar och bolag inom kommunen och ska leda till en
bättre förståelse för verksamma åtgärder med en bred ansats. Skolprojektet har också lett till en
utvecklad dialog om ansvarsförhållanden mellan involverade parter. Se vidare 6.2.2 Skolprojektet.

2 Kommunens organisation för säkerhetsarbete
2.1

Kommunens organisation för försäkring

Ansvaret för hantering av kommunens försäkringsfrågor ligger på avdelningen för säkerhet och
beredskap vid kommunledningskontoret. Försäkringspremier fördelas ut till förvaltningar och bolag
anslutna till SKFAB och skador hanteras på ett samordnat sätt genom funktionen. Även allmänhetens
skador (typiskt skador på fordon som framförts på kommunal gata där bristande vägunderhåll påstås
vara vållande) hanteras inom avdelningens funktion.
Genom de kunskaper och insikter som ges vid regleringen av skador kan kunskap återföras till
verksamheterna i form av rådgivning. Detta är dock pågående utvecklingsområde där processerna ska
stärkas och systematiseras.
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2.2

Styrande dokument

2.2.1 Försäkringspolicy
Grunden för kommunens arbete med försäkringar anges i försäkringspolicyn antagen av
kommunfullmäktige i mars 2015. Där anges målet med kommunens försäkringsinnehav och fastslås
att den gemensamma hanteringen inom kommunkoncernen ska innebära en gemensam riskhantering,
lägre kostnad för riskfinansiering samt lägre skadekostnader. Efter fastställandet av policyn är idag
samtliga kommunala bolag anslutna till den gemensamma försäkringslösningen.

2.2.2 Trygghets- och säkerhetspolicy
Under 2018 har en trygghets- och säkerhetspolicy antagit av kommunfullmäktige. Policyn stärker och
tydliggör ansvar för kommunens olycks- och skadeförebyggande arbete. Den tillhörande
handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder inom området internt skydd och personsäkerhet som
syftar till ett stärkt skydd mot oönskade händelser. Se vidare 3.1 Trygghets- och säkerhetspolicy.

3 Incidenter och skador
Uppsala kommun arbetar aktivt för att få kontroll och överblick över incidenter och skador som
förekommer inom kommunkoncernens verksamheter. Som utgångspunkt för säkerhets- och det
skadeförebyggande arbetet har därför kommunen bland annat tagit fram styrdokument i form av
riktlinjer för utförande av risk- och sårbarhetsanalyser, gemensamma arbetssätt och mallar samt GISbaserade verktyg för ändamålet. Det har utsetts verksamhetsstödjande funktioner att stötta
verksamheten i dessa frågor och för att skapa ett samordnat arbete.
Inom kommunkoncernen arbetar man för att avvikelser ska rapporteras i digitala
avvikelsehanteringssystem. Syftet är att bland annat skapa underlag för kommande investeringar,
planer och åtgärder i det säkerhetshöjande- och skadeförebyggande arbetet.

3.1

Trygghets- och säkerhetspolicy

Under året tog Kommunfullmäktige beslut om en ny trygghets- och säkerhetspolicy för Uppsala
kommun. Syftet med policyn är att beskriva kommunens förhållningssätt till begreppen trygghet och
säkerhet. Den tydliggör principerna för ordning och planering av Uppsala kommuns trygghets- och
säkerhetsarbete före, under och efter oönskade händelser samt hur kommunen ska bidra till trygghet
och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna. Policyn beskriver även
Uppsala kommuns långsiktiga och systematiska trygghets- och säkerhetsarbete som främjar ett fortsatt
hållbart växande Uppsala.



Uppsala kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, besöker och verkar
här samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi
Allas rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet och att ta del av kommunens verksamheter
ska inte begränsas av otrygghet

Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka
styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet samt i
kommunens samverkan med externa parter. Policyn är publicerad på Uppsala kommuns hemsida så att
alla medborgare har tillgång till den.
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3.2

Gemensamma arbetssätt och mallar

Grunden för ett väl fungerande skadeförebyggande arbete och att lyckas med uppgiften att etablera en
effektiv förvaltningsstyrning är att tillvarata och återanvända bra exempel och är varandras stöd. Ett
exempel på detta är kommunens mall för att genomföra en riskanalys. Mallen är ett sätt att underlätta
för och skapa möjlighet för olika verksamheter att utgå från ett enhetligt och för alla likalydande
underlag. Respektive verksamhet analyserar eventuella risker och faktiska händelser och ger förslag på
åtgärder. Mallen och information nås av alla medarbetare via komunens intranät.

3.3

Trygghetsverktyget

I kommunens skadeförebyggande arbete analyseras data från Polis, ordningsvakter och socialtjänstens
Ungdomsjour. Data sammanställs och visualiseras via det GIS-baserade Trygghetsverktyget. Under
året 2019 planeras även data från bland annat Räddningstjänsten att tillkomma.

4 Skadeförebyggande arbete
För att öka medvetenheten om och kunskaperna inom säkerhets- och skadeförebyggande området
genomförs olika utbildnings- och informationsinsatser inom koncernen.

4.1

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I Uppsala kommun finns ett kommungemensamt dokumentstöd för arbetet med det systematiska
brandskyddsarbetet. Dokumentstödet finns på kommunens Intranät och är ett stöd till cheferna i deras
ansvar att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatserna. Kommunens verksamheter
genomför brandskyddsronder som dokumenteras i verksamheten brandskyddspärm. Felrapportering
vid SBA-kontroller sker via kommunens felanmälanssystem.
Kommunledningskontorets samordnar tillsammans med Brandförsvaret kommunens utbildningar
i systematiskt brandskyddsarbete och brandskyddsutbildningar.
Under 2019 planeras det för en övergripande översyn av arbetet med brandskydd i kommunens
fastigheter.

4.2

Övriga försäkringsbara risker

4.2.1 Analysverktyg för skadestatistik
För att arbeta med ett systematiskt skadeförebyggande arbete för övriga försäkringsbara risker som till
exempel inbrott, vattenskador och skadegörelse har kommunen tagit fram ett digitalt GIS-baserat
verktyg. Verktyget skapar möjlighet att inhämta information om t ex skador från olika databaser och
presentera informationen på karta eller på annat önskvärt sätt.

4.2.2 Skolprojektet
Syftet med Skolprojektet är att kartlägga de mest förekommande riskerna på grundskola och är ett
instrument för att höja medvetenheten om riskerna inom området och hur dessa kan hanteras.
Slutrapporten är under bearbetning.

4.3

Ny teknik och nya lösningar

Utifrån verksamheternas egenkontrollplan och riskinventeringar genomförs åtgärder för att komma till
rätta med eller minimera risken för skador på människor, egendom och miljö. I det lokala
säkerhetsarbetet kan det vara nödvändigt att komplettera säkerheten med någon form av fysiskt skydd.
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Inom kommunkoncernen sker arbetet med det skadeförebyggande arbetet genom olika metoder och
hjälpmedel. Nedan följer en översiktlig sammanställning över en del av vad som görs inom olika
verksamhetsområden för att förebygga att skador inträffar eller minimera effekterna efter en skada.

















Nya och befintliga brandlarmsystem blir larmöverförda till bemannad larmcentral som larmar
ut väktare
Väktarbil ronderar de mest utsatta skolorna och förskolor för att identifiera risker samt skapa
relation med ungdomar på plats
Installation av fettavskiljare för att förebygga stopp i avlopp
Installation av magnetventiler som styrs av inbrottslarm för automatisk avstängning av
inkommande vatten
Kamerabevakning kopplat mot larmcentral
Ersätta vanligt fönsterglas till polykarbonat
Ljudlarm för att störa ut eventuellt ”häng” på en specifik plats
Installera radar på tak som indikerar och förhindrar att obehöriga klättrar på tak
Införande av säkerhetsklassade utrymmen vid nybyggnation eller större ombyggnad för
förvaring av stöldbegärligt lösöre, skyddsklass 2
Vid nybyggnation eller större ombyggnation skapa miljöer med god överblick och undvika
onödiga skrymslen och vrår i utformningen av fastigheten för att minimera risken för ”häng”
Utveckla automatiska brandlarm och sprinklersystem med nya funktioner
Kontinuerlig övervakning av hyresgäster och deras tillstånd för Heta Arbeten. Aktivt arbeta
för att utbilda hyresgäster i brand-förebyggande syfte
Implementera nytt digitalt SBA-system för bättre uppföljning
Aktivt bidra till Polisens genomförande av nationellt kameraprojekt
Stärka den sociala sammanhållningen i stadsdelar och för att öka jämlikheten och minska
segregeringen
Installera fler elektroniska passersystem

Kommunens säkerhetsenhet har en överblick över de olika verksamheternas arbete med åtgärderna
och kan lämna stöd och förmedla kontakter.

4.3.1 Uppföljning och utvärdering
Hur det skadeförebyggande arbetet följs upp och utvärderas inom koncernen framgår på olika ställen i
rapporten.

5 Utbildning och information
5.1

Brand, att förebygga, hantera och larma

5.1.1 Brandskyddsutbildningar
I Uppsala kommun finns fyra olika utbildningar inom brandskydd: systematiskt brandskyddsarbete
SBA, allmän brandutbildning samt brandutbildning med inriktning mot hemvård respektive sjukvård.
I utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete är målgruppen framförallt chefer, brandombud och
skyddsombud. Deltagarna ska få förståelse för vad systematiskt brandskyddsarbete är och hur det ska
bedrivas samt vilket ansvar som chefer, brandombud och medarbetare har. Genomgång av lagstiftning
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och vilka regler som gäller för kommunens verksamheter gås igenom samt hur dokumentstödet som
finns på Intranätet används. Under 2018 utbildades 116 medarbetare i systematiskt brandskyddsarbete.
Den allmänna brandskyddsutbildningen är för personal inom förskolan, skolan samt övrig personal
som vill gå en allmän brandutbildning där brandteori, risker och utrymning tas upp ur ett generellt
perspektiv. Praktisk övning ingår där deltagaren får använda handbrandsläckare och brandfilt.
636 medarbetare gick den allmänna utbildningen under 2018.
Den hembesökande utbildning vänder sig främst till dem som arbetar hos kunder i deras
egenkontrakterade hem. I utbildningen ges information om hur man kan ge service avseende
brandskydd genom att bland annat upptäcka och minska risker i kundens hem, samt hur man använder
brandsläckare och brandfilt. Praktisk övning ingår där deltagaren får använda handbrandsläckare och
brandfilt. 106 medarbetare gick den hembesökande utbildningen under 2018.
Den vårdande utbildningen riktar sig till dem som arbetar inom vården samt till dem som har kunder i
verksamheten, som kommer att vara beroende av medarbetare i händelse av brand och utrymning.
Även olika brandrisker diskuteras. Praktisk övning ingår där deltagaren får använda
handbrandsläckare och brandfilt. 180 medarbetare gick den vårdande utbildningen under 2018.

5.2

Risker, hot- och riskhantering

5.2.1 Pågående dödligt våld
Under året utbildades grundskolans rektorer i pågående dödligt våld PDV. Syftet med utbildningen var
att skapa en mental förberedelse hos deltagaren att situationer som karakteriseras av pågående dödligt
våld, PDV, kan komma att inträffa.
Frågor kring temat har också tagits upp på kommunens rektorskonferenser där allmänna frågor om
säkerhet och risker diskuterats.

5.2.2 Personsäkerhet
Uppsala kommun arbetar fortlöpande med att stödja medarbetare, chefer och HR inför, under och efter
en hot- och våldssituation. Arbetet innebär att stödja och bistå chefer i säkerhetsfrågor med fokus på
personsäkerhet och att arbeta med skyddsåtgärder baserade på riskbedömning.
5.2.2.1 Förtroendevaldas säkerhet
En ny riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda har upprättats. Syftet med riktlinjen är
att tydliggöra kommunens ansvar av att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot
förtroendevalda inom Uppsala kommunkoncern.
Riktlinjen ska tillämpas av hela kommunkoncernen för att förebygga och hantera hot, våld eller
trakasserier som kan kopplas till förtroendevaldas pågående politiska uppdrag inom Uppsala kommun.
Riktlinjen kompletterar kommunens säkerhetspolicy och arbetet mot mutor och jäv.
5.2.2.2 Val 2018
Inför valet genomfördes ett antal informationsinsatser kopplat till området säkerhet, exempelvis så har
företrädare från Sveriges Kommuner och Landsting varit och föreläst i ämnet hot och våld mot
förtroendevalda i samband med ett möte i kommunfullmäktige. Vid mötet distribuerades även
säkerhetspolisens uppdaterade utgåva av handboken Personlig säkerhet till ledamöterna.
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5.2.3 Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att Uppsala kommun ska samverka med statliga myndigheter kring
frågor rörande organiserad brottslighet i syfte att försvåra och förhindra otillåten påverkan och att den
organiserade brottsligheten kan dra nytta av välfärdssystemet. Under 2018 har arbetet med frågor
kopplat till bostäder fortsatt. Samverkan och kunskapsutbyte har skett med fler av Uppsalas stora
bostadsbolag samt Uppsala bostadsförmedling.

5.2.4 Utbildning för krisledningsnämnden
I november 2018 genomgick krisledningsnämnden i Uppsala kommun en utbildning. Utbildningens
syfte var att skapa förståelse för vad och hur vilket ansvar en krisledningsnämnd har vid en
extraordinär händelse. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär att verka för att
aktörer i kommunen, privata såväl som offentliga, samverkar och uppnår samordning gällande
förberedelser inför och hanteringen av samhällsstörningar.

5.2.5 Utbildning i krisledning för förvaltningar och bolag
En utbildningsserie inleddes under året och syftet med utbildningen är att höja den lägsta förmågan
hos samtliga förvaltningars och bolags krisledningar samt förbereda deltagarna för att delta i den
krisledningsövning som kommer genomföras under 2019. Målet med utbildningen är att ge deltagaren
en ökad kunskap i krisledningsarbete, ge grunder i och krav på en effektiv krisledningsprocess samt att
ge grunder i kommunens och samhällets krishantering

5.3

Säkerhetsföreskrifter och riktlinjer kopplade till försäkringsskyddet

5.3.1 Styrande dokument för kamerabevakning
I kombination med andra brottsförebyggande åtgärder, och då andra åtgärder visats vara otillräckliga,
kan trygghetskameror vara en verksam åtgärd för att förebygga och minska oönskade incidenter.
En rutin håller på att tas fram, vars syfte är att skapa ett gemensamt arbetssätt i Uppsala kommuns
förvaltningar och bolag, ett enat förhållningssätt vad gäller användning av trygghetskameror samt
tydlighet kring vilka regler som gäller för uppsättning och användande av kamerasystem på
kommunens fastigheter och lokaler.
Rutinerna gäller för bevakning som kräver tillstånd av Datainspektionen och övervakning som inte
kräver tillstånd.

6 Samverkan och utveckling
Kommunen arbetar för att öka samverkan och det gemensamma skadeförebyggande arbetet inom
koncernen och med externa aktörer på olika sätt. Ett led i detta arbete är att ge olika verksamheter
möjlighet att söka bidrag för olika skadeförebyggande projekt för att minimera risken för olika typer
av skador på människor, egendom och miljö. För ändamålet har kommunen tagit fram riktlinjer.
Syftet med riktlinjerna är att styra bidragen så att dessa används till att:
 förhindra att skador inträffar eller minska konsekvenserna om en skada inträffar
 identifiera de områden som är mer utsatt för risker än övriga
 ta fram metoder och system som syftar till att förebygga att risker utvecklas till en skada
 upprätta planer och rutiner för förebyggande skydd och skadebegränsande åtgärder
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6.1

Samarbetsformer, partners

6.1.1 Utveckling av skadehanteringen gällande ansvarsskador
Flertalet av de skadeanmälningar (ansvarsskador) som kommer in till kommunen är relaterade till
verksamheten för Stadsbyggnadsförvaltningen/Gata/Park/Natur samt Stadsbyggnadsförvaltningen/
Strategi och förvaltning (bostadssociala kontrakt). Inom dessa områden har det visat sig finnas ett
behov av att utveckla arbetet med och handläggning av inkomna skadeärenden. I slutänden ska detta
leda till ett ökat internt kunnande och förståelse för hur en skadeprocess bör hanteras, vilka
frågeställningar som är relevanta inom respektive område samt stärka den juridiska kunskapen kring
ett skadeståndsärende. Målsättningen är också att skapa förenklade rutiner för arbetet men också skapa
en bild av vilka skador som är mer frekventa än andra och utifrån det arbeta skadeförebyggande.
Information kring övriga samarbetsformer och eventuella partners framgår under respektive avsnitt.

6.2

Deltagande i utvecklingsarbete/utvecklingsprojekt

6.2.1 Handlingsplan Gottsunda/Valsätra
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra antogs i början av 2018. Innehåller 89 aktiviteter inom 5
fokusområden för att på kort sikt ställa om och samordna förbättringsarbetet i området mot stundande
planprogram. Handlingsplanen utgör ett stöd vid utformningen och prioriteringen av kommande
åtgärder och insatser. Tät samordning sker mellan berörda förvaltningar och bolag för att jobba utefter
rådande lägesbilder. Handlingsplanens fem fokusområden är: hållbar livsmiljö och trivsel, trygghet,
barn och ungas uppväxtvillkor, arbete samt delaktighet; varav de två första anknyter till frågan.



Fokusområde hållbar livsmiljö och trivsel syftar till ökad attraktivitet att bo, verka och besöka
Gottsundaområdet. Innehåller aktiviteter såsom renhållning, upprustning av parker och
renovering av bostäder samt planer på ett aktivitetshus och jobb till ungdomar
Fokusområde trygghet syftar till att tryggheten i det offentliga rummet ska vara sådan att alla
oavsett kön, ålder och bakgrund ska känna sig fria att röra sig överallt i Gottsunda och
Valsätra alla tider på dygnet. Aktiviteter inkluderar utökad nattvandring, fler ordningsvakter,
bättre utomhusbelysning och ökat samarbete med polisen (bl.a.
medborgardialog/medborgarlöfte, kameraövervakning)

Nedan redovisas några andra exempel som man även arbetat med inom projektet.








Förvaltnings-/bolagsövergripande samordningsgrupp för driften av handlingsplanen. Säkerhet
och beredskap ingår, även räddningstjänst
Tät samverkan med polis i flera aktiviteter och inom ramarna för samverkansavtalet kommunpolis. Bl.a. genomfördes en gemensam medborgardialog där även fastighetsägare ingick i
november
Trygghetsvandring i Gottsunda/Valsätra i november – fastighetsägare, KLK, Polis mm
Samverkan med näringsidkare kring Gottsunda centrum har påbörjats, nödstoppsmöte hölls i
november med syfte att identifiera åtgärder mot upprepade ordningsstörningar. Utvecklad
samverkan behövs, kommer arbetas med under 2019
Presentationer av handlingsplan och vissa av dess aktiviteter har skett i BRÅ
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6.2.2 Skolprojektet
Ett samarbetsprojekt mellan Svenska kommun Försäkrings AB och Uppsala kommun. Syfte med
projektet är att fokusera på Social- och situationell prevension, organisatoriska- samt tekniskt
förebyggande åtgärder inom riskområden hot och våld, brand, skadegörelse och vattenskador.
Projektet har genomförts i form styr- och arbetsgrupp, 3 olika workshops med personer från olika
professioner (skola och fastighetsägare).

6.2.3 Skadeförebyggande medel
De projekt som kommunen beviljat skadeförebyggande medel till under året är:
 Nattvandring
 Trygghetsfrämjande åtgärder under Valborg
 Trygghetsfrämjande åtgärder under Kulturnatten
 Allt ljus på Uppsala, trygghetsskapande åtgärder i samband med utomhus galleri på olika
platser i staden
 Gratis busstransporter till bad i Fjällnora
 Livsstilsförändring i Gottsunda. Samverkan med föräldrar, ungdomar och lokala aktörer med
Uppsala Ungdomsjour som ansvarig för aktivitetsbaserade förebyggande insatser
 SFS Grannsamverkan

