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Workshopen genomfördes i samband med ett seminarium om anlagda bränder 

anordnat av Kommunassurans Syd Försäkring AB och P&B Brandkonsult på St 

Gertrud Konferens i Malmö den  12 September 2013.  
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Del 1 – Prioriterade åtgärder - Vad 
 
Sammanställning av kortsiktiga prioriterade riskreducerande åtgärder som är rimliga att implementera 
inom 6 månader. 
 
Åtgärd   

• Fokus på Ordning o reda (tex borttagning av klotter, städning av ytor) 

• Inventera och åtgärda brister i brandtekniska avskiljningar (branddörrar, 
genomföringar etc.) 

• Bygga in krav och förväntningar avseende Systematiskt 
Brandskyddsarbete (SBA) som en  del av hyreskontrakten med tydliga 
gränsdragningslistor. hyreskontraktet! 

• Involvera elever i skolans SBA arbete 

• Faktainsamling och analysarbete (lokalt, brett o övergripande) 

• Trygghetsvandringar 

• Se till att det finns Brandskyddsansvariga på varje objekt/verksamhet 

• Se till att det finns bra underlag för att bedriva effektiv SBA i 
verksamheten. 

 

 
Sammanställning av långsiktiga prioriterade riskreducerande åtgärder som är rimliga att implementera 
inom 12-24 månader. 

 
Åtgärd   

• Upprätta och får en handlingsplan förankrad inom kommunen. Planen bör 
innefatta strategi och åtgärder för effektiv och riktad kommunikation, 
tydligt ansvar och systematisk uppföljning. 

• Skapa ett program där frågan om brandskydd finns med tidigt redan på 
dagis/förskola  

• Sätt upp riktlinjer för nybyggnation – diskutera möjliga riskreducerande 
åtgärder vid ny/ombyggnation. Det finns ibland nytta med att göra 
installationer utöver samhällets minimikrav (BBR). 

• Etablera en  5 års-plan som involverar inventering av befintliga 
skolor/förskolor och identifierar potentiella kostnadseffektiva 
riskreducerande åtgärder – sammanställ – prioritera och genomför. 

• Ta fram en plan för utbildning/information/kommunikation med syfte att 
resultera i attitydförändringar hos unga. 
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Del 2 – Implementering - Hur 
 
Sammanställning av gruppernas förslag på vad som är viktigt för en praktiskt genomförbar 
handlingsplan – Vad behöver göras och hur ska det genomföras/implementeras? 
 

 

• Riv ner ”silo strukturer” och skapa förutsättningar för samverkan i frågor om ungdomsbrottslighet 
och anlagda bränder.  

• Skapa analysgrupp från Räddningstjänst, Kultur, Skola, Fritidsgård, Fastighet, Social, Polis 

• Skapa rutiner för insamlande av fakta från alla i analysgruppen 

• Se till att handlingsplaner är tillräckligt förankrade. Att det finns tydligt ansvar och att åtgärder 
och resultat följs upp. 

• Ta fram policy – nolltolerans? 

• Lägg stor vikt och kraft i händelse av ”små” bränder. 

• Skapa rapporteringssystem/kultur som fungerar dvs leder till att incidenter, varningssignaler 
plockas upp och följs upp. 

• Se till att det finns verksamhetsspecifika rutiner framtagna för systematiskt brandskyddsarbete 

• Eldsjälar är bra och behövs men handlingsplanen får inte bara bygga på arbete av eldsjälar. 

• Kontinuerlig utbildning och information till personal (inte bara punktinsatser) 

• Involvera räddningstjänsten med aktiv närvaro i skolmiljön 

• Uppmärksamma individer som är på glid 

• Får med prioriterade åtgärder i budgeten. 
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Del 3 – Hur uppnår man god samverkan? 
 
Sammanställning av gruppernas noteringar rörande viktiga aspekter, utmananingar som måste 
övervinnas och andra förutsättningar som måste till stånd för att skapa god samverkan mellan 
kommun, barn, skola, föräldrar, näringsliv, föreningsliv, polis, räddningstjänst etc. 
 

 

• Få alla parter att dela synen av risken och värdet (i stort och för varje involverad part) av att 
samverka för att minska risken för skadegörelse och anlagda bränder.  Förklara nyttan med att 
samverka mellan delarna och vilka ekonomiska vinster det finns. 

• Hitta de problem där så många som möjligt har vinning av att hantera dem och minska risker. 

• Skapa arenor där samverkan naturligt kan komma till stånd. 

• Skapa arenor för kunskapsutbyte mellan kommunar och i synnerhet säkerhetssamordnare- 
(Kommunassurans?). 

• Rätt personer med rätt engagemang och tillräckliga befogenheter. 

• Häng inte upp handlingsplanen på en person - få flera involverade och engagerade. 

• För att få bäst effekt måste samverkan vara på en lokal nivå (motsvarande stadsdel) där person- 
och områdeskännedom är god. 

• Det kommer krävas aktivt arbete för att få bort ”stuprörstänket”. 

• Få bort revirgränserna mellan förvaltningar, polis, företag etc. 

• Förtydliga ansvarsområden, alla har ett ansvar 

 


