SB 2008 Trygghetskontroll av bostadsfastigheter
Fastigheten besiktigad av:
Representant från affärsområdet:
Datum:
Tidigare besiktningar (datum):
Fastighetens adress:
Referensfastighet för följande adresser:

A Utemiljö
1
2
3

4

5

1

Belysningen vid entrén är god.

2

Gatuadresser och gatunummer är väl synliga så att det är lätt
att orientera sig i området/på gatan.

3

Varje entré är väl utmärkt med nummer eller bokstav.

4

Entrédörrarna är låsta dygnet runt.

5

Entrédörrarna är beslagna med godkända brytskydd och
godkända elektroniska låsenheter.
Alla glas som byts ut i entrédörrar är okrossbara. Glas i nya
entrédörrar är okrossbara.
Om det finns elektroniska låsenheter så är dessa inte
kombinerade med kodlås.

7

Ja Nej

*

Ja Nej

*

(datum)

**

Utebelysningen är utformad så att mötande personer kan
urskiljas från omgivande bebyggelse och planteringar.
Redskap på lekplatser, bänkar, innergårdar etc. inom det egna
ansvarsområdet är hela och väl underhållna.
Buskar, häckar, träd och andra växande grödor är underhållna
så att de inte minskar möjligheten till överskådlighet och social
kontroll.
Det finns tillräckligt med papperskorgar uppsatta inom det egna
förvaltningsområdet. Papperskorgarna är placerade utmed
gångstråk
Skymmande vegetation, skärmar eller plank intill huset har
undvikits.

B Entréparti

6

Åtgärdat

* Kommentar Trygghetskontrollant
** Kommentar AO-representant

Åtgärdat
(datum)

**

C Trapphus
1

Trapphuset har god belysning.

2

Det finns en anslagstavla i entréplanet där det framgår att
Svenska Bostäder äger fastigheten och hur hyresgästerna kan
få kontakt med bovärd. Det finns också information som riktar
sig till brottsoffer.

3

Det finns en aktuell namntavla på hyresgästerna i alla
uppgångar, väl synlig i entréplanet.
Om det finns hiss så har den god belysning och är väl
underhållen.
Nödutgångarna är fria och tydligt utmärkta med godkända
skyltar.
Det finns inte några obehöriga anslag.

4
5
6

D Lägenhetsdörrar
1
2

Alla lägenheter är försedda med en godkänd säkerhetsdörr med
tittöga.
Lägenhetsdörrarna är försedda med en godkänd låsenhet.

E

Lägenheter

1

Lägenheter med terrassdörrar som är belägna i markplan med
insyn och nära gångstråk är, om möjligt, kompenserade med väl
tilltagna distansytor, exempelvis uteplatser omgivna av staket
eller häckar.
Terrass- och balkongdörrar samt fönster på markplan eller i
loftgångar är förstärkta med godkända brytskydd och
låsenheter.
Elinstallationerna i lägenheterna kontrolleras och "nollställs" vid
omflyttningar.

2

3

F

Källardörrar och vindsdörrar/branddörrar

1

Källar- eller vindsdörrar är förstärkta med godkända brytskydd
och godkända elektroniska låsenheter.

2

Väggarnas hållfasthet kan ställas i relation till den säkerhet som
dörrarna förväntas ge

Åtgärdat

Ja Nej

*

Ja Nej

*

Ja Nej

*

(datum)

**

Åtgärdat
(datum)

**

Åtgärdat
(datum)

**

Åtgärdat

Ja Nej

*

(datum)

**

G Lägenhetsförråd
1

Förråden har god belysning.

2

Väggar till förråd består av godkänt galler eller liknande.

3

Källare/vindar är sektionerade i så små enheter som möjligt.

4

Bovärdar gör regelbundna underhålls- och ordningskontroller i
källar- och vindsutrymmen.

5

Svenska Bostäder vet vilken hyresgäst som disponerar
respektive förråd.
Alla förråd, även tomma, är låsta.

6

H Övriga gemensamma utrymmen
1
2

Källarkorridoren är inredd i ljusa färger och försedd med god
belysning.

I

Tvättstugan

1

3

Tvättstugan är, om möjligt, fristående eller placerad på
bottenvåningen.
Tvättstugan är inredd i ljusa färger och försedd med god
belysning.
Tvättstugan har elektroniskt bokningssystem.

J

Cykel- och barnvagnsparkeringar

1

Yttre cykelparkeringar är synliga från fastighetens lägenheter.

2

Det finns möjlighet att låsa fast cykeln vid cykelparkeringen eller
i eventuellt cykelrum.
Det görs en inventering om vem som äger vad i eventuella cykeloch barnvagnsrum minst en gång per år.
Cykel- och barnvagnsrum är inredda i ljusa färger och försedda
med god belysning.

3
4

K Nyckel- och passersystem
1

Nyckelförvaring finns i minst ett låst säkerhetsklassat skåp.

2

Systemägaren har fullständig kontroll på nyckel- och
passersystemet till de gemensamma utrymmena så att tillträde
och behörighet styrs av behovet.
Huvudnyckelsystem undviks.

3

Ja Nej

*

(datum)

**

Åtgärdat

Ja Nej

*

Ja Nej

*

Ja Nej

*

Ja Nej

*

(datum)

**

Allmänna utrymmen, t ex tvättstuga och cykelrum är, om möjligt,
helt avskilda från lägenhetsförråden.
Dörrar till allmänna utrymmen är förstärkta med godkända
elektroniska låsenheter och godkända brytskydd.

3

2

Åtgärdat

Åtgärdat
(datum)

**

Åtgärdat
(datum)

**

Åtgärdat
(datum)

**

Åtgärdat

L

Förvaltning

1

Samtliga brott mot Svenska Bostäder polisanmäls.

2

Hyresgästerna kan lätt komma i kontakt med bovärd på telefon
eller genom besök på expedition eller dylikt.

3

Det finns synlig personal från Svenska Bostäder i området med
igenkännbar klädsel.
Alla bovärdar har kunskap för att kunna möta och handha de
speciella problem som gäller kring kvinnliga boende eller barn
som misshandlas, förföljs eller trakasseras av anhöriga. Här
krävs kontakt med lokal kvinnojour, socialförvaltning och/eller
lokal polis.
Alla bovärdar har kunskap för att kunna möta och handha de
speciella problem som gäller kring psykiskt sjuka. Här krävs
kontakt med socialförvaltning.

4

5

6

7

8

Ja Nej

*

Alla bovärdar har kunskap för att kunna möta och handha de
speciella problem som gäller kring missbrukare. Här krävs
kontakt med socialförvaltning.
Om det finns ett lokalt brottsförebyggande råd eller
motsvarande samarbete så deltar representant från Svenska
Bostäder.
Om ett lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande ordnar
så kallade ”trygghetsvandringar” i området så deltar
representant från Svenska Bostäder.

9

Bovärdar kontrollerar rutinmässigt att dörrstängare och lås i
dörrar till allmänna utrymmen samt belysning fungerar.
10 De boende har möjlighet att kontakta störnings- och
åtgärdsjour.
11 Det är klart om vem inom förvaltningen som handhar
störningsärenden.
12 Upptäckt klotter saneras inom 24 timmar.
13 Upptäckt skadegörelse åtgärdas snarast möjligt.
14 Affärsområdet följer Svenska Bostäders handlingsplan vid hot,
våld och oväntade dramatiska händelser.
15 Fastigheten är välskött och underhållen.
Ja Nej
Fastigheten är godkänd:
Datum:
Signatur:

(datum)

**

*Kommentarer förvaltning Trygghetskontrollant:

*Kommentarer underhåll Trygghetskontrollant:

**Kommentarer AO-representant:

SB 2008 Trygghetskontroll av parkeringsmiljöer
Parkeringen besiktigad av:
Representant från affärsområdet:
Datum:
Tidigare besiktningar (datum):
Parkeringens adress:

A Öppna parkeringar
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hela parkeringen är mycket väl upplyst.
Gatuadressen framgår tydligt vid infarten.
Skyltar och eventuella parkeringsautomater är läsbara, hela och
raka.
Parkeringen är välskött och underhållen.
Hela parkeringen är översiktbar från bostadshus. Alternativt
kompenseras en bristande naturlig övervakning med teknisk
övervakning.
Skyltsättningen på parkeringen är tydlig med klara markeringar
av förhyrda respektive besöksparkeringar.
Antalet in- och utfarter är så få som möjligt.
Parkeringen är tydligt avgränsad med staket, häck eller dylikt.
Det finns skyltar där det tydligt framgår att Svenska Bostäder
äger eller förvaltar parkeringen.
Eventuella garageportar är försedda med godkända lås och
brytskydd.
Eventuella radgarage är sektionerade i så små enheter som
möjligt.
Eventuella garageportar är väl upplysta.
Det finns tillräckligt med papperskorgar uppsatta inom det egna
förvaltningsområdet.
Upptäckt klotter saneras inom 24 timmar.
Upptäckt skadegörelse åtgärdas snarast möjligt.

Åtgärdat

Ja Nej

*

(datum)

**

Åtgärdat

B Parkeringshus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Ja Nej

*

Det finns skyltar vid infarten där det tydligt framgår att Svenska
Bostäder äger eller förvaltar parkeringshuset.
Gatuadressen framgår tydligt vid infarten.
Skyltar och eventuella parkeringsautomater är läsbara, hela och
raka.
Garageporten/grinden till infarten är motståndskraftig och väl
upplyst.
Parkeringshuset/garaget är invändigt målat i ljusa färger och
försett med god belysning.
Parkeringshuset/garaget är välskött och underhållet.
Skyltsättningen i parkeringshuset är tydlig med klara
markeringar av förhyrda respektive besöksparkeringar.
Nödutgångarna är fria och tydligt utmärkta med godkända
skyltar.
Det finns bara så många portar/utgångar som krävs ur
utrymningssynpunkt.
Förhyrda parkeringsplatser i parkeringshuset/garaget är
separerade från gästparkeringar.
Det finns elektroniskt passersystem eller annat likvärdigt system
i parkeringshuset/garaget. Detta gäller för såväl infart som
utfart.
Det finns tillräckligt med papperskorgar uppsatta.
Upptäckt klotter saneras inom 24 timmar.
Upptäckt skadegörelse åtgärdas snarast möjligt.
Om garageanläggningen är stor är den sektionerad i mindre
enheter.
Om det är möjligt finns det tillgång till godkända bilburar som är
försedda med godkända låsenheter i parkeringshuset/garaget.

17 Svenska Bostäder gör regelbundna kontroller i bilburarna för att
tillse att förvaring av brandfarliga/explosiva varor eller annat
sker i enlighet med gällande bestämmelser.
Ja Nej
Parkeringen är godkänd:

Datum:
Signatur:

(datum)

**

*Kommentarer förvaltning Trygghetskontrollant:

*Kommentarer underhåll Trygghetskontrollant:

**Kommentarer AO-representant:

SB 2008 – Trygghetskontroll av
bostadsfastigheter och parkeringar
Denna checklista är ett arbetsverktyg för trygghetskontroll av Svenska
Bostäders bostadsfastigheter och parkeringar. Den är anpassad för befintlig
bebyggelse och kan användas i både traditionell stadsbebyggelse och i
miljonprogramsområden i stor skala. Listan är avsedd för flerbostadshus och
kan också användas som lathund vid nybyggnation.

Bakgrund
SB 2008 är en uppföljning av SB 2006, vilken har använts inom delar av
Svenska Bostäders fastigheter och parkeringar sedan hösten 2006. SB 2006
är en vidareutveckling av checklistor för trygghetskontroller som utarbetades
av föreningarna Fastighetsägare i Gunnared och Fastighetsägare i
Gamlestaden (GG02). GG02 har sedan 2002 använts för trygghetskontroller i
bostadsområdena Lövgärdet, Rannebergen, Gårdsten, Angereds centrum,
Gamlestaden, Kvillebäcken och Brämaregården i Göteborg. Med hjälp av
GG02 har bostadsfastigheter och parkeringsmiljöer inventerats och
betygssatts på ett systematiskt sätt. Resultaten har sedan använts som
underlag för konkreta åtgärder som på flera håll lett till minskad brottslighet och
ökad upplevd trygghet.
GG02 hämtade i sin tur kunskap från ”Bo Tryggt 01” (BT 01), som var ett
dokument framtaget av Polismyndigheten i Stockholms län i samarbete med
Chalmers tekniska högskola, Arkitekthögskolan vid KTH i Stockholm och HSB
Bostads AB. Eftersom checklistan i BT 01 var framtagen för användning vid
nybyggnation omarbetades GG02 för att kunna användas för befintlig
bebyggelse. Omarbetningen skedde utifrån den erfarenhet och kunskap som
finns i Gunnared och Gamlestaden och i samråd med fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar.
Som diskussionsunderlag för GG02 användes också checklistor i
”Bebyggelseplanering: En empirisk prövning” av Johnny Lindh. Kriminologiska
institutionen, Stockholms universitet, C-uppsats december 2000 och ”Så
bekämpas otrygghet i bo(städer)” av Anna Persson. Examensarbete, BTH
augusti 2001. I Lindhs uppsats presenterades en lista med utgångspunkt i den
amerikanska modellen ”CPTED”. I Perssons uppsats presenteras en
nederländsk modell för trygghetscertifiering av byggnader.
Inspiration och kunskap hämtades också från skrifterna ”Från otrygghet till
trygghet. Om Cpted, belysning och brottsförebyggande i parkmiljö” av Mårten
Landahl (red.) och ”Brott, bebyggelse och planering”, utgiven av Boverket
1998.
Det finns några avgörande skillnader mellan SB 2008 och GG02. I SB 2008 är
frågorna för det första uppdaterade. Frågor som upplevts som mindre viktiga
eller oklara i GG02 har tagits bort. Dessutom har en del frågor tillkommit. Den
viktigaste skillnaden mellan SB 2008 och GG02 är emellertid att kraven för
godkännande är mycket högre i SB 2008. I GG02 betygssattes fastigheterna
och det var möjligt för fastighetsägaren att välja bort att göra vissa åtgärder
och ändå få godkänt. Den sista stora skillnaden är att SB 2008 är anpassad för
Svenska Bostäders fastighetsbestånd, även om detta inte hindrar att andra
fastighetsägare kan ha stor nytta av den.

Till SB 2008 hör en handledning/manual.

Villkor för godkännande enligt SB 2008™
Listan består av frågor som skall besvaras med ja eller nej. För att en
bostadsfastighet eller parkering skall vara formellt godkänd enligt SB 2008 så
måste alla frågor besvaras med ja. Vissa frågor är inte relevanta för alla
bostadsfastigheter. Om så är fallet skall den besvaras med ja.
Formellt godkännande utfärdas av utbildade trygghetskontrollanter med särskilt
förordnande av Svenska Bostäder. Godkännandet gäller tills en ny uppdaterad
checklista kan tas i bruk. En fastighet som uppfyller kraven enligt SB 2008 kan
märkas med speciellt framtagna skyltar.
De flesta frågorna kan besvaras enkelt efter en objektiv iakttagelse. Några
frågor kräver en mer subjektiv bedömning (t ex frågor om belysning). Därför
kan det inte garanteras att två trygghetskontrollanter gör samma bedömning i
enskilda frågor i en och samma fastighet. För att få så lika bedömningar som
möjligt genomgår trygghetskontrollanterna grundläggande och fortlöpande
utbildning och har dessutom fortlöpande kontakt med varandra och andra
experter.
Checklistan åtnjuter skydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

Något om brottslighet, trygghet och säkerhet
Att en fastighet uppfyller kraven enligt SB 2008 innebär ingen garanti för att
fastigheten eller de boende inte kan bli utsatta för brott. Åtgärderna syftar till att
försvåra brott och göra dem mindre lönsamma. Alla som bor i en godkänd
fastighet kommer inte heller att känna sig trygga. Förhoppningsvis kommer
dock den upplevda tryggheten att öka generellt eftersom det finns ett samband
mellan utsatthet för brott och upplevd trygghet. Vidare bidrar en städad och väl
underhållen miljö till ökad trygghet.
Efter åtgärder kan del brottslighet komma att flytta till andra fastigheter i
närheten eller på annan ort, men långt ifrån alla. Det finns inga studier som
pekar på att en automatisk överflyttning av brott sker när fysiska
brottsförebyggande åtgärder genomförs. Det är tillfället som gör tjuven och
fastighetsägare kan göra mycket för att minska tillfällena.
SB 2008 stimulerar till åtgärder för minskad brottslighet och för ökad säkerhet,
trygghet och trivsel.

Kommentarer till frågorna
A

Utemiljö

1

Utebelysningen kan vara av många olika typer. Här avses de ljuspunkter
som är runt huset som lyser i närmiljön. Det viktiga är att belysningen är
fullgod och inte bländande och att fotgängare som rör sig i området har
överblick över utemiljön. Kraven skall vara högt ställda. Det räcker inte att
följa någon standard om antal armaturer i förhållande till markytan. Ofta går
det att göra bedömningen att belysningen inte är tillräcklig även i dagsljus.
Vid osäkerhet krävs en besiktning i mörker. De allra flesta bostadsområden
och stadsmiljöer har undermålig belysning. Vid åtgärd rekommenderas
anlitande av arkitekt eller liknande som är specialiserad på belysning.
Materialet skall vara helt och väl underhållet. Frågan får inte blandas ihop
med de EU-regler som finns för lekplatser.

2
3

Buskar, häckar, träd och andra växande grödor skall inte hindra de
boendes översikt på de gångstråk som de boende måste använda för att
kunna ta sig till och från hemmet. Parker och andra ytor som inte måste
användas omfattas inte av frågan.

4

Här görs en subjektiv bedömning. En person som passerar skall inte
behöva leta efter papperskorg. Syftet med kravet är att skräpet inte skall
hamna på marken.
All vegetation intill huset skall vara nerklippt och underhållen så att det inte
skymmer överskådligheten.

5
6
7
B

Entréparti

1

Hela porten och låset skall vara belyst efter mörkrets inbrott. Det skall var
lätt att orientera sig till rätt port och det skall vara lätt att hitta och använda
låset.
Gatunamn och nummer skall finnas uppsatta i den omfattning som behövs
för att det inte skall föreligga risk för förväxling. Inne i stora bostadsområde
är det vanligt att det slarvas med skyltningen och helt plötsligt kan man
befinna sig på en helt annan gatuadress än vad man kommit in i området
ifrån.

2

3
4
5
6
7
C

Trapphus

1

I trapphuset skall inte finnas några obelysta partier. Allmänbelysningen skall
vara god.

D

Lägenhetsdörrar

1

För att frågan skall besvaras med ja skall alla dörrar uppfylla kraven.

2

Ofta har hyresgästerna själva köpt och installerat godkända tillhållarlås.
Frågan kan bara besvaras med ja om förvaltaren kan garantera att de är
installerade i alla dörrar.

E

Lägenheter

1

Det behöver här inte vara frågan om svårforcerbara hinder.
Avgränsningarna behöver bara vara symboliska.

2

De mest sårbara lägenheterna är de som kan nås från marken, loftgång,
tak eller annan yta. Dessa lägenheter har flera inbrottssvaga punkter och
måste därför skyddas bättre än andra. Fönster och fönsterdörrar på dessa
lägenheter ligger ofta insynsskyddade och är därför mer utsatta än
lägenhetsdörrarna.

3
F

Källardörrar och vindsdörrar/branddörrar

1

Dörren bör var förstärkt så att den står emot angrepp. Ett bra sätt att
förhindra inbrott är att förse dörren med brytskydd som täcker springan.
Finns möjligheter till att få fram en negativ brytvinkel så skall detta utnyttjas.
Negativ brytvinkel uppstår då brytskydd är monterat på dörrkarm eller dörr
så att det inte går att få någon riktig brytvinkel med ett brytverktyg utan det
går endast att skjuta dörren i sidled.

G

Källar- och vindsförråd

1

Det är viktigt att belysningen är tillräcklig i alla delar av källaren/vinden så att
inga mörka vinklar och vrår finns. Ljusa väggar och tak underlättar
belysningen.

2
3

4

5

Stora källare och vindar bör sektioneras för att förhindra obehöriga att röra
sig fritt i gångarna. Frågan är mest aktuell i miljonprogrammets fastigheter
där ofta långa gångar löper under hela huskroppen och där ett stort antal
hushåll har tillgång till källare/vind. Bedömningen får göras med jämförelse i
motsvarande bebyggelse och med mycket sunt förnuft.
Här görs bedömningen efter det muntliga svaret på frågan. Finns det
uppenbara och synliga tecken på att detta inte sköts besvaras istället fråga
L 15 nedan nej.
Här är kravet att namn eller lägenhetsnummer skall anges vid förrådet.

6

Tomma outnyttjade källar- och vindsförråd skall alltid låsas av
fastighetsägaren för att motverka att förråden blir avskrädesplatser.

H

Övriga gemensamma utrymmen

1
2

Skalskyddet är lika viktigt på dessa utrymmen som på fastigheten i övrigt.

I

Tvättstugan

1

Tvättstugan är i många fastigheter den otryggaste platsen. Det är därför ett
plus om den är placerad i markplan.
Tvättstugan skall ge ett ljust och inbjudande intryck.
Osämja mellan hyresgäster, stölder i tvättstugan, tvättider som inte följs
och dålig städning ställer till stora problem mellan boende och för
fastighetsägaren. Ett elektroniskt bokningssystem har visat sig vara en
mycket bra lösning på alla dessa problem.

2
3

J

Cykelparkeringar

1

Den motiverade cykeltjuven skall känna sig iakttagen och otrygg. Detta
gäller även efter mörkrets inbrott. Därför ställs höga krav även på
belysningen av cykelparkeringen.
Det räcker här med ett traditionellt cykelställ.

2
3

Här görs bedömningen efter det muntliga svaret på frågan. Finns det
uppenbara och synliga tecken på att detta inte sköts besvaras istället fråga
L 15 nedan nej.

K

Nyckel- och passersystem

1
2

Svenska Bostäder skall ha full kontroll på alla nycklar som är utlämnade.

3

Huvudnyckelsystem är av säkerhetsskäl olämpligt i flerfamiljshus.

L

Förvaltning

1

I princip skall alla brott polisanmälas. Det är viktigt att alla brott kommer till
polisens kännedom så att dom kan göra rätt prioriteringar. Mindre
skadegörelser och brytmärken på dörrar (inbrottsförsök) är brott som
fastighetsägarna ofta slarvar med. Bovärden skall också informera
hyresgästerna om vikten av att göra anmälan då dessa drabbats av brott i
samband med sitt boende och det kommer till bovärdens kännedom.
Polisanmälan kan med fördel göras via mail eller fax på en av polisen
framtagen speciell blankett. Detta innebär att en anmälan inte kräver några
stora personella resurser.

2

Här är det viktigt att det finns en fastställd telefontid då man kan nå
fastighetsskötaren eller annan ansvarig. Uppgifterna skall finnas på
informationstavlan i trapphuset (se fråga C 2).

3
4

5

Att stötta och hjälpa brottsoffer är brottsförebyggande. Ett våldsbrott kan
inte äga rum utan ett tillgängligt offer. En stor del av den våldsbrottslighet
som begås i bostadsområden begås i bostäderna, d v s maken, sambon
misshandlar, hotar eller förföljer sin fru eller före detta fru. Finns barn i
hushållet är dessa också brottsoffer. Det finns en särskild problematik kring
kvinnofridsbrott eftersom gärningsman och offer är bekanta med varandra.
För att bemöta och hjälpa dessa brottsoffer på ett korrekt sätt krävs
särskilda kunskaper, dels om den så kallade ”normaliseringsprocess” som
kvinnan befinner sig i, dels om var kvinnan/barnen kan vända sig för konkret
hjälp.
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Här görs bedömningen efter det muntliga svaret på frågan. Finns det
uppenbara och synliga tecken på att detta inte sköts besvaras istället fråga
L 15 nedan nej.

10
11
12
13
14
15 Bedömningen görs av helhetsintrycket i och runt fastigheten. En nymålad
och fräsch fasad behöver inte betyda att fastigheten uppfyller kraven.
Frågan besvaras sist då besiktningsmannen bildat sig en total och
övergripande uppfattning av fastighetens status. Har fastigheten uppenbara
behov av renoveringar skall frågan besvaras med nej. Skräp, skrotcyklar,
skadegörelse och klotter som bedöms inte ha åtgärdats på länge gör att
frågan besvaras med nej. Är flera lås och dörrstängare ur funktion så
frågan besvars med nej. Det är väldigt viktigt att en negativ bedömning
motiveras utförligt.

Rutiner för uppföljning av trygghetskontroller inom Svenska bostäder
För att säkerställa att trygghetskontrollernas resultat beaktas och att
eventuella brister åtgärdas krävs rutiner för uppföljning.
När kontrollerna i ett affärsområde är färdiga presenterar
trygghetskontrollanterna resultatet av trygghetskontrollerna för
affärsområdescheferna. Dessa har sedan ansvaret för att åtgärda eventuella
brister. Uppföljningar kommer sedan att ske med sex månaders mellanrum
fram tills en ny trygghetskontroll genomförs 24 månader efter den ursprungliga.
Uppföljningarna består av möten mellan affärsområdeschefen och
trygghetskontrollanterna, där affärsområdeschefen presenterar vilka brister
som inte har åtgärdats under de senaste sex månaderna. Vid dessa
uppföljningar bör även affärsområdeschefen kunna klarlägga varför eventuella
brister kvarstår samt hur mycket som är budgeterat för att lösa återstående
brister.
Rutinerna för uppföljningarna presenteras vid det första överlämningstillfället.
Trygghetskontrollanterna ansvarar för avstämningarnas genomförande.
Trygghetskontrollanterna för minnesanteckningar vid varje avstämningstillfälle.

Trygghetskontroll

Överlämnande av resultat till
AO.
Tid för nästa möte.

0/24 mån

Ny trygghetskontroll
Avstämning 3
Rapport från AO
innehållande åtgärder och
planerade åtgärder.

18
mån
6 mån

12 mån

Avstämning 2
Rapport från AO
innehållande åtgärder och
planerade åtgärder.
Tid för nästa möte.

Avstämning 1
Rapport från AO
innehållande åtgärder och
planerade åtgärder.
Tid för nästa möte.

