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säkerhetsutbildning
13 STEG TILL ÖKAD TRYGGHET
Tyvärr ser vi att rånen mot handeln och dess anställda fortsätter. Det är numera vanligt att vapen och
andra tillhyggen används och aktiva åtgärder behövs nu för att skapa trygga butiker och liknande miljöer.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Rikspolisstyrelsen och Handelns Arbetsmiljökommitté har därför gemensamt
tagit fram ett 13-stegs program som kallas Skydd mot rån i handeln. Vi gör nu det möjligt för alla som äger eller
arbetar i Nynäshamns butiker att gå den här utbildningen helt kostnadsfritt.
Programmet handlar om förebyggande åtgärder som syftar till att begränsa pengarnas tillgänglighet och förebygga
så att inte personalen kommer till skada. En butik kan med fördel använda detta program i sitt arbetsmiljöarbete
med säkerhetsfrågor.

SÄKERHETSCERTIFIERA BUTIKEN
Butiker som uppfyller de 13 punkterna i detta program har möjlighet att bli säkerhetscertifierade. Detta sker
genom att butiken tar kontakt med det lokala brottsförebyggande rådet i kommunen, polisen, handelns parter
lokalt eller med HAK. En av HAK utbildad besiktningsman kommer ut och kontrollerar om butiken uppfyller
samtliga delar i programmet. Uppfylls alla 13 punkterna säkerhetscertifieras butiken och förses med dekalen
”Säkerhetsskyddad”, vilket även den fungerar förebyggande mot brott.
Uppföljning sker lämpligen årligen i verksamhetens arbetsmiljö-/säkerhetsarbete och eventuell ombesiktning bör
genomföras av besiktningsman vartannat år.
I Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) ingår representanter för organisationerna Svensk Handel,
Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Unionen.

VAD HÄNDER EFTER UTBILDNINGEN
Den här utbildningen är första steget i vårt nya säkerhetsarbete och samarbete med polisen och Nynäshamns
kommun. Vi kommer också bilda en säkerhetsgrupp som medlemmar i Nynäshamns Stadskärneförening får
anmäla sitt intresse för att sitta med i. Vi kommer presentera en säkerhetsapp som lösning på hur vi snabbt gör
alla butiker och liknande verksamheter i Nynäshamn medvetna om brott eller försök till brott. Vi kommer även att
prata om en gemensam väktarlösning.

ANMÄL DITT DELTAGANDE REDAN IDAG

Vi återkommer om lokal men vill ha er anmälan senast 15 maj till centrumledare@nynashamnscentrum.se.
Bästa hälsningar
/Paulin Sunesson
Centrumledare
070-493 11 78
centrumledare@nynashamnscentrum.se
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