Uppföljning av åtgärdsplan för säkerhet inom
utbildningsförvaltningen
Nedan anges de åtgärder som beslutades av Utbildningsnämnden 2018-04-18, UN § 33,
för respektive verksamhet och om åtgärden genomförts eller ej.

Alströmergymnasiet
-

-

-

-

Under läsåret 2017/2018 har ett flertal dörrar låsts och kan endas användas som
nödutgång. I syfte att fortsätta vara en öppen skola utvärderas säkerhetsläget på
skolan hela tiden och vid behov kan flera ingångar komma att låsas.
 Utvärdering av säkerhetsläget sker kontinuerliget.
Den nu gällande krisplanen kommer att revideras.
 Krisplan kommer revideras under våren 2019.
Utreda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
 Frågan har utretts lokalt och inga insatser är planerade för tillfället.
Ansvarig för lokalerna ska utses vid varje tillfälle det som sker aktiviteter i skolans
lokaler utanför ordinarie tider.
 Ansvarig för lokalerna utses då det sker aktiviteter i skolans regi utanför
ordinarie arbetstid.
Ett forum där lokal- och säkerhetsrelaterade ärenden hanteras kommer att bildas
under 2018.
 Lokal- och säkerhetsrelaterade ärenden hanteras månadsvis vid LSGsammanträden från och med läsår 2018/2019.
En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas.
 En plan kommer tas under våren 2019.
Krisledningsövning kommer hållas vid behov.
 Utvärdering av behov sker kontinuerligt.
Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.
 Lösningar för internkommunikation kräver stora ekonomiska insatser och
behöver planeras i god tid innan en eventuell åtgärd.

Campus Alingsås
-

Tillsammans med fastighetsägaren (FABS) se över vilka entrédörrar som kan
låsas och endast användas för nödutgång, översyn av lås- och larmsystem samt
diskutera frågan om brandlarm via mobil.
 Översyn av lås- och larmsystem har skett. Alingsåshem kommer att byta
larmsystem i fastigheten Farkosten vilket öppnar möjligheter att i större

-

-

-

-

-

utsträckning låsa och stänga vissa dörrar. Brandlarm går via mobil till
Alingsåshem.
Ge fastighetsägaren (FABS) i uppdrag att sammankalla till ett ”trygghetsmöte” för
samtliga verksamheter som bedrivs i Utbildningens hus.
 Har initierats till fastighetsägaren Alingsåshem men ej ännu genomförts.
Besöksrutin kommer att tas fram under 2018.
 Besöksrutin togs fram i juni 2018.
Utreda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
 Pågår. Prisuppgift har inhämtats och avtal med elfirma har tecknats av
Alingsåshem. Överfalls- och bråklarm kommer därmed att installeras under
våren 2019.
Se över särskild utbildning för vuxnas placering i huset.
 Placeringen har undersökts under hösten 2018. Räddningstjänsten har
meddelat att placeringen är okej ur utrymningsperspektiv. Bärstol har köpts
in och en fastmonterad soffa har ersatt lösa stolar som tidigare riskerade att
blockera nedgången. Utrymningen har därmed säkrats.
Förtäta Campus verksamhet på kvällstid för att förbättra tryggheten.
 Inga kurser sker längre på kvällstid.
En lokal hot- och våldsplan ska upprättas.
 En plan kommer att tas fram under våren 2019.
Förslag på utbildningar i vålds- och krishantering samt in- och utrymningsövningar
tas fram.
 Förslag på utbildningar har ej tagits fram.
Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.
 Utredning av möjligheter för internkommunikation pågår.

Integrationsavdelningen
-

-

-

En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.
 Uppdaterad hot- och våldsplan finns sedan april 2018. När
ombyggnationerna är slutförda kommer planen revideras efter de nya
förutsättningarna.
Krisledningsövning kommer hållas när den lokala hot- och våldsplanen är
upprättad.
 Genomförs efter revidering av ny hot- och våldsplan.
Besöksrutinen kommer att revideras under 2018.
 Besöksrutin reviderades i april 2018.
Möte med fastighetsägaren (FABS) för genomgång av lokaler och möjligheterna till
ombyggnation för att öka säkerheten är inbokad i april 2018.



En större del av ombyggnationen är genomförd. Den sista delen av
ombyggnationen som består av installation av säkerhetsglas beräknas vara
slutförd i maj 2019. För att säkerställa personalens säkerhet och
arbetsmiljö har bland annat en ny vägg och dörr tillkommit så att all
personal är placerad innanför låsta dörrar.

