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Riskanalys av stadshuset-missiv
Bakgrund
På uppdrag av KSF ledningsgrupp fick trygg och säkerhetsenheten
(TSE) i uppdrag att genomföra en riskanalys av stadshuset under
2015. Riskanalysen genomfördes 2015-09-28 med följande deltagare:
- Morgan Lantz, TSE
- Maria Karlsson, Medborgarservice
- Lena Mattsson, Medborgarservice
- Kenneth Hummelgren, Tekniska kontoret
- Malin Engström, Omsorg- och socialförvaltningen
- Christoffer Carlsson, IT
Metoden som användes för genomförandet av riskanalysen var
workshopformat. Samtliga resultat och nästa steg i riskanalysen var att
bedöma konsekvens och sannorlikhet för varje enskilt hot enligt en på
förhand given mall.
Varje risk- och hot diskuterades och värderades tills gruppen var enig
i bedömning av sannorlikhet och konsekvens. Denna värdering gav en
lista med prioriterade hot och risker. Listan blev sedan underlag för en
prioriterad åtgärdslista.
Sammanfattning
Riskanalysen visar ett antal risker och hot som i hög grad kan
förebyggas och/eller begränsas. Exempel på risker är socialtjänstens
placering i stadshuset. Placeringen av socialtjänsten i stadshuset ökar
risken för hot och våld på övrig personal. En annan stor risk är att
obehöriga personer kan komma in i stadshuset då vi har svårt att
kontrollera ut- och ingångar samt att medborgarservice personal i
reception är speciellt utsatta vid hot utifrån.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta riskanalys och förslag till åtgärdslista samt översända till
tekniska nämnden.
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Riskanalys av stadshuset och förslag på åtgärder
Bakgrund
På uppdrag av KSF ledningsgrupp fick trygg och säkerhetsenheten (TSE) i
uppdrag att genomföra en riskanalys av stadshuset under 2015.
Riskanalysen genomfördes 2015-09-28.
Metoden som användes för genomförandet av riskanalysen var
workshopformat. Samtliga resultat och kommande steg i riskanalysen var
att bedöma konsekvens och sannolikhet för varje enskilt hot enligt en på
förhand given mall.
Varje risk- och hot diskuterades och värderades tills gruppen var enig i
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Denna värdering gav en lista
med prioriterade hot och risker. Listan blev sedan underlag för en
prioriterad åtgärdslista.
Sammanfattning
Riskanalysen visar ett antal risker och hot som i hög grad kan förebyggas
och/eller begränsas. Exempel på risker är socialtjänstens placering i
stadshuset. Placeringen av socialtjänsten i stadshuset ökar risken för hot och
våld på övrig personal. En annan stor risk är att obehöriga personer kan
komma in i stadshuset då vi har svårt att kontrollera ut- och ingångar samt
att medborgarservice personal i reception är speciellt utsatta vid hot utifrån.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att man tagit del av riskanalys och förslag på åtgärder, samt
att översända riskanalys och förslag på åtgärder till tekniska nämnden för
fortsatt hantering och ev medelsansökningar i budgetarbetet 2017-2019.
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