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Riskbedömning i samband med modulbostäder vid Danderyds gymnasium.

Risker
Sannolikhet
A. Risker under
byggtiden
1. Parkeringsplatser
Hög
kommer att försvinna
då det sannolikt
kommer att byggas
på en del av de
nuvarande
parkeringsplatserna

2. Framkomligheten i
området kring
gymnasiet kommer
att försämras.
3. Det finns en risk att
man under byggtiden
kommer att märka
svårigheter för
gymnasiet att
marknadsföra sin
utbildning
-

Konsekvens

Riskbedömning

Stora

Stor risk

Hög

Stora

Stor risk

Medelhög

Kan bli stora
beroende på hur
antalet sökande
påverkas.

Medelhög risk

Åtgärder

Ansvarig

Alternativa p-platser
behöver skaffas i
närheten. I uppdrag från
KS ingår att ta fram
ersättningsplatser om
nuvarande p-platser
kommer att tas i anspråk.
Den slutliga placeringen av
modulbostäderna i
området bör övervägas
med syfte att hitta
alternativ plats som inte
tar p-platser i anspråk.
Alternativa planer för att
lösa trafiksituationen
behöver tas fram.

Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret/planoch exploateringsavdelningen

Löpande kommunikation
med Danderyds
gymnasium. Stöd till
gymnasiet i deras externa
kommunikation .
Den slutliga placeringen av
modulbostäderna bör

Utbildnings- och kulturkontoret

Tekniska kontoret
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4. I och med att
modulbostäderna
kommer att
användas för
flyktingar så finns en
risk för brandattentat
eller försök till
skadegörelse.
5. Oro hos grannar och
föreningar med
aktiviteter i
närområdet.
6. Oro från gymnasiet
att byggtiden
sammanfaller med
studentexamensdagarna i början av
juni 2017.

-

Medelhög

Om detta lyckas
kan det få stora
konsekvenser

Medelhög risk

Hög

Måttliga

Medelhög risk

Stor

Stora

Stor risk

övervägas i syfte att hitta
plats som så lite som
möjligt påverkar
Danderyds gymnasium.
Bevakning från vaktbolag
måste sättas in redan när
bygget startar.

Viktigt med kontinuerlig
information till
verksamheter i området
inklusive idrottsföreningar.
Se till att bygget inte pågår
i samband med
studentexamen.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret
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Risker
B. Risker efter
inflyttning
1. Risker för attentat
från extremgrupper
eller individer.

2. Någon eller några av
de boende i
modulbostäderna
kan komma att störa
elever eller personal
vid de intilliggande
skolverksamheterna.

-

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Medelhög

Kan bli stora

Medelhög risk

Låg

Kan innebära
stora
konsekvenser

Liten risk

Åtgärder

Viktigt med fortlöpande
kontakt med polisen och
intilliggande kommuner
för att i tid kunna fånga
upp signaler på aktiviteter
från extremgrupper
och/eller individer.
Löpande bevakning från
kommunens
bevakningsbolag.
Ett väl fungerande
integrationsarbete kan
bidra till att minska denna
risk. I detta ingår att
meningsfull
fritidssysselsättning
erbjuds de boende.
Möjligheten att bedriva SFI
på Dagy ska undersökas.
Överväga möjligheten att
utse en ny roll på
gymnasiet med uppdrag
att arbeta för integration i
närområdet.
Kommunen kan behöva en
särskild kontaktperson
med uppdrag att vara
länken mellan de boende
och kommunen.

Kommunledningskontoret/säkerhetschefen
Tekniska kontoret vad gäller
bevakning.

Socialkontoret
Utbildnings- och kulturkontoret
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3. Oro hos grannar och
föreningar med
aktiviteter i
närområdet.

Hög

4. Elever på gymnasiet
Låg
och BISS kan hamna i
kläm om konflikter
skulle uppstå mellan
extremistgrupper och
de boende.
5. Området uppfattas
Stor
som otryggt. Särskilt
på kvällar och nätter.
6. Ökad belastning på
Stor
kollektivtrafiken.

Lars Winberg
-

Måttliga

Medelhög risk

Viktigt med kontinuerlig
information till
verksamheter i området
inklusive idrottsföreningar.
Inom ramen för sitt
uppdrag bör utbildningsoch kulturkontoret inleda
konkreta diskussioner med
föreningar som har
verksamheter i området.
Dessa samtal ska leda till
att integrationen
förbättras genom att
föreningslivet blir en aktiv
del i integrationsarbetet.
Överväga att ha anställd
personal på inom
idrottsområdet.

Kan innebära
stora
konsekvenser

Lite risk

Se ovan risk B.1.

Kommunledningskontoret/säkerhetschefen

Måttliga

Medelhög risk

Se över belysning och
växtlighet i området.

Tekniska kontoret

Måttliga

Medelhög risk

Kontakt behöver tas med
SL om utökad turtäthet på
busslinjerna i närområdet.

Tekniska kontoret.
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Säkerhetschef

-

