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Kommunstyrelseförvaltningen

Remissvar från Tornberget gällande förslag till uppdaterat
program för Haninge kommuns säkerhet och
riskhanteringsarbete, Dnr KS 2018/271
Tornberget har tagit del av förslaget till uppdaterat program för Haninge kommuns
säkerhet och riskhanteringsarbete 2019-2022 och ser positivt på uppdateringen.
Säkerhet och riskhanteringsfrågor är väldigt viktiga frågor att arbeta proaktivit med.
Vi vill passa på att göra några medskick gällande planen:


Punkten 2.3 avslutas med texten ”Nämnder och förvaltningar har i sitt
säkerhets- och riskhanteringsarbete programmet som utgångspunkt.” Här ser vi
att även bolag skulle kunde inkluderas.



I punkt 2.6 står att tidigare policy för det systematiska brandskyddsarbetet utgår
för att säkerställa tydlighet med de övergripande målen i programmet. Vi ser att
innehållet i policyn Systematiskt brandskyddsarbete i Haninge kommuns
verksamheter, fastställd av kommunstyrelsen 20 augusti 2012, fortsatt är aktuellt
och att innehållet i policydokumentet är mer utförlig än innehållet i detta
program, varför vi föreslår att innehållet i policyn omarbetas till en
riktlinje/handlingsplan. Vi håller med om att detta program lämpligen övertar
policyns övergripande funktion men med tillägget att de mer detaljerade delarna
i policyn omarbetas till en riktlinje/handlingsplan.



Under punkten 3.1 står det längst ner i första stycket ”Insatser från
förvaltningar, myndigheter och andra aktörer måste samordnas för att kunna
hantera situationen.” Förslagsvis skulle även bolagen kunna inkluderas här.



Under punkten 3.3.2 står att ”Krisledningsplaner skall finnas för central
kommunledning, förvaltningsledningar och i varje verksamhet.” Här skulle även
bolagsledningar kunna inkluderas.



Punkten 7.3.2, Systematiskt brandskyddsarbete, kan förslagsvis hänvisa till ovan
föreslagna riktlinje/handlingsplan.

D:\Modules\FDC_MPLUS\App_Data\Batch\Batch_C640EC18F1E348D1BEFB004CE0EBE8DA\Remissvar förslag till uppdaterat program
säkerhet och riskhantering.docx

Sid 2(2)


Under punkten 8.3.2 står att ”Kommunens lokaler skyddas mot skadegörelse och
annan skada. Det sker genom systematiskt underhållsarbete, väktarrondering
och säkerhetstekniska installationer som larm och övervakningssystem.” Här
skulle även kunna tilläggas att vi samverkar gällande förebyggande åtgärder.

Vi ser positivt på att detta program tillsammans med de handlingsplaner/riktlinjer, både
framtagna och de som planeras tas fram, leder till att arbetet med kommunens säkerhet
och riskhanteringsarbete konkretiseras, Detta bidrar till att det blir tydligt för alla
förvaltningar och bolag inom kommunen vilka mål vi har och hur vi kan samverka
gentemot dessa mål, då samverkan är en förutsättning för att målen skall kunna uppnås.
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB
Åsa Sandström
Fastighetschef, Fastighetsavdelningen
Telefon 08-606 79 76, Mail: asa.sandstrom@tornberget.se

D:\Modules\FDC_MPLUS\App_Data\Batch\Batch_C640EC18F1E348D1BEFB004CE0EBE8DA\Remissvar förslag till uppdaterat program
säkerhet och riskhantering.docx

