Åtgärdsplan för säkerhet inom
utbildningsförvaltningen
Enligt säkerhetsrapporen från AB Svensk Skolsäkerhet bedömdes att
Utbildningsnämndens tre verksamheter arbetar med förebyggande arbetsmiljöfrågor på
olika sätt och med olika förutsättningar. Trots de olika förutsättningarna med exempelvis
elev- och personalantal och lokaliteter, mynnade slutsatserna ut i liknande
rekommenderade förslag på förebyggande åtgärder.
Inom ramen för verksamheternas arbete med att jobba vidare med trygghetsarbetet finns
det en vilja att bli än bättre i att förebygga och hantera situationer med inslag av hot och
våld. Grunden till verksamheternas trygghetsarbete går att finna i bl.a. likabehandlingsplan
och de kvartalsvisa redovisningarna av anmälda kränkningsärende, Handlingsplan och
instruktion gällande hot och våld i utbildningsförvaltningens skolverksamheter (UN §
12/2017) samt verksamheternas krishanteringsplaner.
AB Svensk skolsäkerhet genomförde en fysisk besiktning av Alströmergymnasiet,
Campus Alingsås och Integrationsavdelningen i december 2017 där även
verksamhetschefer, skyddsombud och personal intervjuades om säkerhetsnivån i
verksamheten. Det som generellt efterfrågades var konkreta aktionsplaner anpassade
efter verksamhetens specifika behov.
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt ansvarig för service och support/lokalfrågor
har analyserat säkerhetsrapporten och de föreslagna säkerhetsåtgärderna och har i
denna åtgärdsplan listat de åtgärder som förvaltningen ska se över under 2018.

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.
Den nu gällande krisplanen kommer att revideras under 2018.
Utreda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
Ansvarig för lokalerna ska utses vid varje tillfälle det som sker aktiviteter i skolans
lokaler utanför ordinarie tider.
Ett forum där lokal- och säkerhetsrelaterade ärenden hanteras kommer att bildas
under 2018.
En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.

-

Krisledningsövning kommer hållas vid behov.
Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.

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.
Ge fastighetsägaren (FABS) i uppdrag att sammankalla till ett ”trygghetsmöte” för
samtliga verksamheter som bedrivs i Utbildningens hus.
Besöksrutin kommer att tas fram under 2018.
Utreda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
Se över särskild utbildning för vuxnas placering i huset.
Förtäta Campus verksamhet på kvällstid för att förbättra öka tryggheten.
En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.
Förslag på utbildningar i vålds- och krishantering samt in- och utrymningsövningar
tas fram.
Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.

Integrationsavdelningen
-

En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.
Krisledningsövning kommer hållas när den lokala hot- och våldsplanen är
upprättad.
Besöksrutinen kommer att revideras under 2018.
Möte med fastighetsägaren (FABS) för genomgång av lokaler och möjligheterna till
ombyggnation för att öka säkerheten är inbokad i april 2018.

