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Upplägg 

Organisation 
Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 

och framåt, med polisavtal mm 
Byggnation samutnyttjande av ny brandstation mellan oss och 

Social & omsorg (larmcentral för trygghetslarm) 
Samverkan kring kommunala larm 
Utveckling av tillsynsverksamhet (trapphus-vindar-område osv) 
Utveckling av första insatsperson (räddningsinsats) 

Tankar idéer framåt



Nyköping

60 minuter till Stockholm

45 minuter till Norrköping

7 minuter till Stockholm/Skavsta 
flygplats

1 timme till Europa





Säkerhet och Trygghet



Handlingsprogram (4 stycken)

 Skydd mot olyckor
 Krishantering
 Internt säkerhetsarbete
 Säkerhetsskydd
 Brottsförebyggande arbete
 Folkhälsoarbete
 Trygghetsskapande 

åtgärder
 Trafiksäkerhetsarbete



tal för samverkan och samtjänst 2008

Alla kommuner ska ha 
ett avtal



marbetsavtal Nyköpings kommun 
h polisen

marbetsavtal på mandatperioden
ndlingsplan varje år
iser med särskilt kommunansvar 
”kommunpoliser”) + säkerhetssamordnare 

= sant!



marbetsavtal Nyköpings kommun 
h polisen

Fokusområden:
gdomar – Nattvandring, Studentfirandet, Skolans 
äkerhetsdagar

gghet – Grannsamverkan, klotter, trygghetsvandringar

d i offentlig miljö – Bättre fest, GOB



andkärrsprojektet

altjänsten, nyköpings hem och polisen
dre medborgarkontor
iala divisionen
iljerättsfrågot
nomsikt bistånd, missbruk
nofrågor, familjestöd

d och omsorg
ndestöd
dikappanpassning, äldreboende
dningstjänsten
dning information
prova på



mmunens brottsförebyggande arbete



gen vid Hållet, januari 2008



igning 2011-11-11 kl. 11.11



Brandstation eller säkerhetscentra?
Social och omsorg
• Nattpatrull
• Larmcentral 

(trygghetslarm)
• Larminstallatör 
• Jour sjuksköterska
• Delar fordon



RC Kommunens stöd och ledningsfunktion

RäddningstjänstSocialtjänst

Vård och
Omsorg

Teknik

POSOM

TiB

Nattpatrull

Boendestöd

Fältarna

STÖV

DriftjourerKrisledning

Räddningsstyrkor och 
ledning

SOS

Landstinget, Polis, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Kustbevakning, Studsvik, Skavsta osv.

EXEMPEL



Trapphustillsyner

Mål/syfte:
Räddningstjänsten ska fortsatt sträva efter att minska antalet samt 
konsekvensen  av bränder i bostäder.

Avgränsning:
I samarbete med Kustbostäder i Oxelösund och Nyköpingshem har 
personal från rtj tillsammans med områdets fastighetsskötare gjort 
tillsyn på trapphus med tre våningar eller fler i Brandkärr (Nyköping) 
och hela Oxelösund. Vi har även under 2013 kontrollerat Gnesta 
ochTrosa

Kontroll har bl.a. skett av:
• Möjlighet till ventilering av brandgaser (fönster eller lucka)
• Ev förvaring i trapphus
• Dörrar till källare eller vind



Resultat av trapphustillsyner

88 trapphus kontrollerade i Brandkärr:
• I stort såg det bra ut, några synpunkter kring brännbart och         
hinder i  trapphus. Dörrstängare behöver monteras vid ett antal 
tvättstugor.

106 trapphus i Oxelösund:
•I 39 av 50 trapphus funkar inte rökluckans mekanism eller så     
saknas vev för manövrering.
•I 56 trapphus ventileras rök ut via översta fönstret, 16 av dessa  
saknar handtag.
• Sektioneringen in till vind och källare ser generellt  bra ut.
• I 22 av 106 trapphus förvaras brännbart material, oftast i form            
av barnvagnar.
• Framkomligheten vid snöfritt för våra stora fordon finns inget att 
anmärka på.



Trapphustillsyner i Nyköping och Oxelösund

Började 2011
•Både bra och dåliga resultat
•Brister åtgärdade
•Fortsättning 2013

Effektivt och enkelt sätt att förebygga brand
•Kostnadseffektivt
•Bättre kännedom 
•Bättre samverkan fastighetsägare - fastighetskötare



Sörmlandskustens räddningstjänst

Nävekvarn 2008
Från 1+1 => FiP + 

räddningsvärn



Nävekvarn 2008

Från 1+1 => FiP + räddningsvärn
• Utbildning till FiP 2008
• Fordon VW Caddy (deffibrillator, 

handbrandsläckare, mm)
• 2009 CAFS (200 l premix) 



4322



4386



Filmklipp?



Sociala medier
Ingen arrangör

Kunde blivit ”tragisk händelse”

Framtidens utmaningar?



Framtidens utmaningar



Omvärlds-bevakning



Eld

BRÄNNBART ÄMNE

Framgång

OMVÄRLDSBILD

Trygghet o Säkerhet
2020

Eldtriangeln



Slocknar

BRÄNNBART ÄMNE

Stagnation

OMVÄRLDSBILD

Trygghet o Säkerhet
2020

Eldtriangeln



Fortsatt utveckling

Nattpatrull med:
• RAKEL
• Deffibrillator
• Pulversläckare
• ??

= Samutnyttjande av kommunala resurser 



Jämställdhet och 
mångfald
Problem?
Utmaning?
Möjlighet?

1 SL
3 brandmän
1 vikarie i år
Totalt 5 st på heltid i 

utryckningsorganis
ationen



Tack för mig

Frågor?

Epost: per.wikberg@nykoping.se
Tel: 046-0155-24 75 02


