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Adm chef, servicechefer, Mats Smeds, Urban Rönnbäck

Ledningssystem för säkerhetsarbetet (MAJS)
06.296 02
Sedan några år tillbaka gäller en förändrad lagstiftning inom
säkerhetsområdet dessa förändringar innebär att behovet av
samordning med förvaltningens ledningsystem för miljö,
arbetsmiljö och jämställdhet, MAJ ökat.
Lag om extraordinär händelser (EXO), är en del i ett helt nytt
krishanteringssystem och alla kommuner har i uppdrag att ta fram
planer för hur man ska hantera extraordinära händelser.
Lagen om skydd mot olyckor innebär genomgripande och viktiga
förändringar för kommunen i allmänhet och räddningstjänsten i
synnerhet. Lagen ställer krav på att kommunen ska förebygga och
samordna arbetet med skydd mot olyckor som kan föranleda
räddningsinsatser. Därutöver är det upp till kommunerna att fastställa
ambitionsnivån och man har i lagen fått i uppdrag att varje
mandatperiod utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Räddningsverkets, Allmänna råd om sytematiskt brandskyddsarbete,
som starkt sammanfattat inneburit utökade krav på egenkontroll,
tydlig ansvarsfördelning, organisation, utbildningsinsatser mm.
Motiven till uppbyggnaden av Luleå Kommuns säkerhetsarbete har
stora likheter med hur Maj‐området sedan tidigare byggts upp.
Gemensamt är exempelvis att det finns förvaltningsövergripande
policys, fövaltningsspecifika mål för respektive område, centrala

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Sida

284

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2006‐12‐14

147

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2006‐12‐07

02:1

Sida

285

MAJS‐samordnare osv. Dessutom har framförallt säkerhets‐ och
arbetsmiljöfrågor många naturliga beröringspunkter genom att flera
sakfrågorna är gemensamma.
Exempel på samordningsbehov:
•

Barn‐ och utbildningsförvaltningen har utifrån EXO arbetat med att ta
fram ett antal handlingsplaner som beskriver hur skolor och
förvaltningen ska hantera större bussolyckor, flygplan som havererar i
skola eller bostadsområde, radioaktivt nedfall, långvarigt elavbrott,
industriolycka som påverkar skolor, dammhaveri i Lule älv, mm.
Planerna är omfattande och tar upp vilka som ansvar och beslutar i olika
situationer, hur evakueringar och transporter ska gå till, vilka som är
nyckelpersoner och hur olika skolformer påverkas.

Arbetsmiljöverket har i sin tur föreskrift Första hjälpen och krisstöd ställt
krav på att vi skall ha fungerande rutiner för krisstöd när så behövs. Dessa
rutiner hänvisar till en dokumenterad uppgiftsfördelning som är ett led i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. De olika lagstiftningarna behandlar alltså
delvis samma händelser vilket innebär att dokumentation och
utbildningsinsatser bör samordnas.
Det är viktigt att ha en krisorganisation som garanterar en fortlöpande kvalitet
och en anpassning till ändrade förhållanden. Att införa ett gemensamt
ledningssystem ökar denna möjlighet.
•

”Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att
ha ordning och reda i sitt brandskydd. Finns det redan någon annan
form av lednings‐ eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan
det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det.”
(utdrag från räddningsverkets webbplats).
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•

I förvaltningen har vi sedan tidigare ledningssystemet MAJ, där såväl
krav på brandskyddsutbildning, först hjälpen kunskaper,
utrymningsövningar funktionstester av larm osv. är en del utifrån
kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

•

Ett gemensamt ledningssystem gör att säkerhetssamordnaren får ett
naturligt forum för sina frågeställningar genom att ingå i Risk och
Säkerhetsgruppen.

•

Risken för sammanblandningar, målkonflikter, motsägelser och allmän
systemförvirring minskar med ett gemensamt ledningssystem!

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att barn‐ och utbildningsnämndens beslutar att
säkerhetsfrågorna integreras i vårt befintliga ledningssystem MAJ, och att
därmed skapa ledningssystemet MAJS där S står för säkerhet, och att fastställa
uppdragen för ledningssystemets olika delar i enlighet med bilaga1 till denna
paragraf.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har genomförts 2006‐12‐05.
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslår skolchefen Sture Bryggman att det i
Risk‐ och säkerhetsgruppen fr o m 2007 skall ingå ett huvudskyddsombud
från någon av de tre största fackliga organisationerna inom barn‐ och
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Uppdraget växlar årsvis
mellan de tre organisationerna.
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med det tillägg som framgår av skolchefens förslag.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde föreslår administrative
chefen Jan Öström att benämningen för den nya befattning som ansvarar för
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samordning av säkerhetsarbetet i barn‐ och utbildningsförvaltningen ändras
till säkerhetshandläggare.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
det tillägget att den nya befattningen benämns säkerhetshandläggare.
_____
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