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Riskbedömning i samband med uppförandet av modulbostäder vid Båtsmanstorpet.
Risker
A. Risker under byggtiden
1. Framkomligheten i
området kommer att
försämras
2. I och med att
modulbostäderna
kommer att
användas för
flyktingar så finns en
risk för brandattentat
eller försök till
skadegörelse.
3. Oro hos grannar och
föreningar med
aktiviteter i
närområdet.
B. Risker efter inflyttning
1. Risker för attentat
från extremgrupper
eller individer.

Sannolikhet

Konsekvenser

Riskbedömning

Åtgärder

Hög

Måttliga

Medelhög risk

Medelhög

Om detta lyckas
kan det få stora
konsekvenser

Medelhög risk

Hög

Måttliga

Medelhög risk

Viktigt med kontinuerlig
information till
verksamheter i området
inklusive
idrottsföreningar och
företag.

Medelhög

Kan bli stora

Medelhög risk

Viktigt med fortlöpande
kontakt med polisen
och intilliggande
kommuner för att i tid
kunna fånga upp
signaler på aktiviteter
från extremgrupper
och/eller individer.

Ansvarig

Alternativa planer för
Tekniska kontoret
att lösa trafiksituationen
behöver tas fram.
Bevakning från
Tekniska kontoret
vaktbolag måste sättas
in redan när bygget
startar.

Kommunledningskontoret/säkerhetschefen
Tekniska kontoret vad gäller
bevakning.
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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.
Kommunen kan behöva
en särskild
kontaktperson med
uppdrag att vara länken
mellan de boende och
kommunen.

Socialkontoret
Utbildnings- och kulturkontoret

2. Någon eller några av
de boende i
modulbostäderna
kan komma att störa
de intilliggande
verksamheterna.

Låg

Kan innebära stora
konsekvenser

Liten risk

3. Risk för ökad
nedskräpning i
området och
naturreservatet.
4. Risk för
bullerstörningar
gentemot
intilliggande
verksamheter på
grund av ökad trafik
och transporter till
och från området.
5. Föreslagen plats

Medelhög

Måttliga

Måttliga risker

Ökat behov av
renhållningsinsatser

Tekniska kontoret

Medelhög

Måttliga

Måttliga risker

I integrationsarbetet
ingår att informera om
detta.

Socialkontoret

Medelhög

Måttliga

Måttliga risker

Åtgärde som

Socialkontoret

2017-03-24
gränsar till ett
området med artrik
ängsmark ur floraoch faunasynpunkt
vid Rinkebyskogens
naturreservat.
Tekniska kontoret
har informerat
miljöavdelningen om
att försöksytor med
växelvis slåtter pågår
på ängsmarken vid
Båtmanstorp för att
främja biologisk
mångdald avseende
flora och fauna. Om
modulhus anläggs på
föreslagen plats finns
stor risk att
ängsmarkerna och
angränsande
skogsområde kan ta
skada på grund av
nedskräpning och
ökat slitage.
6. Den redan hårt
utnyttjade
parkeringsplatsen vid
Båtmanstorpet
kommer att belastas
ytterligare
7. I och med att
ytterligare

Hög

Måttliga

Måttliga risker

Låg

Låg

Låg risk

information om
områdets karaktär till
de boende kombinerat
med inhägning av
känsliga områden.

Tekniska kontoret

I samband med den
fortsatta planeringen
måste hänsyn tas till det
totala
parkeringsbehovet efter
inflyttning
Integrations- och
kommunikationsinsatser

Plan- och
exploateringsavdelningen

Socialkontoret
Kommunikationsavdelnignen
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verksamheter för
flyktingar finns inom
ett relativt litet
område i kommunen
finns risk för
”överetablering”.

