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Sammanfattning av Riskdagen 20 juni på Åkersberga, Höör. 
 
Mötet inleddes av Kurt Pederson, professor i riskteknik på LTH i Lund. Några av hans 
kärnpunkter var 

• Liten skada kan ge stora konsekvenser.  Jfr t.ex förorening av dricksvatten i Danmark då 
informationsflödet från bolaget var fel och förtroendet för bolaget och samhällets 
funktioner skadades. 

• Det finns andra skador än brand. 
• Ingen registrering av skador och tillbud - inget förebyggande. 

 
 
Mats Hedberg, finanschef och ansvarig för riskmanagement hos Cardo AB. 

• Riskförebyggande skall ha strukturerat helhetssyn. 
• Genomföra en Surveys – Benchmarking av risken för att få ett underlag om hur risken 

ser ut och en jämförelse med andra risker för att kunna bedöma om risken har en 
acceptabel risknivå enligt fastställda kriterier. 

• BCP - Business Continue Plan, Krishanteringsplan. Hur hanteras skadan, vem gör vad 
osv. 

• Riskhantering och riskförebyggande är en central ledningsfråga för koncernledningen. 
• Inom industrin förlorar täckningsbidrag vid en skada. Kommunerna har inget 

täckningsbidrag i samma omfattning som Industrin men en annan viktig funktion. ”Säker 
miljö för kommuninvånarna”. DVS Skolan där barnen är skall på bästa sätt vara skyddad 
även under icke skoltid, så ingen skada kan störa verksamheten. Om en skada inträffar 
skall det finnas en handlingsplan hur situationen skall hanteras. Var tar barnen vägen för 
sin fortsatta undervisning, vem uttalar sig i press och TV  

 
Jette Gottlieb från Kommuneforsikring i Köpenhamn gav deras syn på hur de hade minskat 
skadorna. 

• Alla tillbud och skador måste registreras för att kunna bilda sig en uppfattning om var 
tillbud och skadorna inträffar.  

• Attityd förändring – alla i kommunen är ansvariga för att kunna minska skadorna. Det är 
ett hårt och kontinuerligt arbete som ligger bakom ett bra resultat. 

• Riskhantering är en ledningsfråga för kommunen. Styrningen skall komma uppifrån och 
gå neråt. 

• Risker med dåligt skaderesultat och utan vilja att förbättra situationen ger högre premier. 
 
Gustav Larsson och Johanna Mola från AON presenterade FRiME, det Benchmarking system 
KSFAB kommer att använda. 
För information om systemet se AON’s presentation. 
 
Efter presentationen var det en livlig diskussion bland deltagarna varav flera deltagare 
välkomnade detta Benchmarking system och var förväntansfulla på att se resultatet av 
undersökningen. 
 
 
 



 

 

  
 
 

 

 


