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1 Inledning 
Detta dokument avser att beskriva universitetets arbete med egendomsskydd, baserat på 
riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet, Dnr UFV2009/1929.  

Syftet med riktlinjerna för egendomsskydd är att de ska utgöra en grund för arbetet med 
egendomsskydd vid universitetet, samt ge en övergripande beskrivning av de säkerhets-
krav som ställs inom arbetet, såväl vid normal verksamhet som i tänkbara krissituationer 
- och med behovet av universitetet som en öppen och tillgänglig miljö i åtanke. 
 

2 Ansvar 
Ansvaret för efterlevnad av universitetets riktlinjer för egendomsskydd fördelar sig 
enligt följande:  

Rektor har det övergripande ansvaret. 

Prefekt/motsvarande vid sin institution, avdelning eller motsvarande. 

Områdesföreståndare för samordning inom sitt intendenturområde. 

Säkerhetschef för planering, samordning och uppföljning, samt kontroll av efterlevnad. 

Verksamma vid universitetet för att följa riktlinjerna. 

Ansvaret för externa parter avseende tillgång till universitetets egendom etc. ska vid 
behov tydligt regleras i avtal. 
 

3 Mål 
Det övergripande målet är att upprätthålla ett väl avvägt egendomsskydd, med hänsyn 
till universitetets, verksamma vid universitetets och allmänhetens behov. 

Anställda, studenter och samarbetspartners ska ha säkra och trygga arbetsplatser. 
Besökare ska känna sig trygga när de vistas i universitetets lokaler.  

Risken för skada på materiella och immateriella värden, information, informations-
system och byggnader ska minimeras. 
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4 Fysisk och miljörelaterad säkerhet 

Universitetet är en öppen miljö med många lokaler tillgängliga utan passerkort dagtid, 
vilket ställer stora krav på flexibilitet i egendomsskyddet. 

Arbetet med egendomsskydd ska sträva efter att balansera risker – trolig frekvens och 
konsekvenser – mot kostnader för skyddsåtgärder. Arbetet ska för varje område 
planeras, styras och utföras strukturerat. Löpande förbättringsåtgärder ska införas som 
ett resultat av kontinuerlig uppföljning. Därutöver kan säkerhetsförbättringar vid behov 
införas utom plan, t.ex. vid allvarliga incidenter. 

4.1 Tekniskt skydd vid ny-, om eller tillbyggnad 
Vid ny-, om- eller tillbyggnad är det extra viktigt att fastställa säkerhetsnivåer och 
genomföra riskanalyser så att säkerheten planeras i ett tidigt stadium. Projektledaren för 
respektive byggprojekt ansvarar för att säkerheten beaktas. 

Universitetets riktlinjer avseende byggnadstekniskt skydd (UFV 2012/895) anger 
universitetets ambitionsnivå för skydd i byggnader vid ny- och ombyggnation, och 
behandlar främst mekaniskt och tekniskt inbrottsskydd, samt i viss omfattning tekniskt 
brandskydd.  

Brandtekniskt skydd faller normalt inom ramen för fastighetsägarens ansvar. I särskilda 
fall kan universitetet ha en högre ambitionsnivå på brandskyddet i lokaler med värdefull 
egendom än vad som rekommenderas i normalfallet. 

4.2 Skydd mot stöld, inbrott, skadegörelse med mera 

Det förebyggande arbetet ska prioriteras. Genom förebyggande insatser och tidiga 
upptäckter kan antalet inbrott, stölder, skador och skadegörelse minskas samt 
konsekvenserna av dem begränsas. 

Skyddsnivå och tillgänglighet ska vara anpassade efter lokalernas skyddsvärde och 
tillgänglighetskrav. Fastigheter och lokaler som efter riskanalys bedöms ha en hög 
sannolikhet för skada, eller som kulturellt eller historiskt betingar stora värden, ska 
ronderas av väktare och förses med fullgott byggnadstekniskt skydd – till exempel 
mekaniska skydd (lås, galler), elektroniska skydd (larm, kortläsare), driftövervakning 
och brandskydd. Skyddet är ett komplement till förebyggande arbete, rutiner och regler. 

Installerade larm för brand, inbrott och sabotage ska regelbundet besiktigas för att 
säkerställa hög tillförlitlighet och effektivitet. Klara rutiner för övervakning, drift och 
underhåll – inklusive avtal med leverantörer och vaktbolag – ska finnas framtagna och 
kommunicerade. Områdesföreståndaren ansvarar för arbetet inom sitt intendentur-
område.  

Säkerhets- och driftövervakningssystem ska kunna anslutas till en larmcentral. Problem 
med larmteknik som framkallar obefogade/falska larm och medföljande utryckningar 
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ska snabbt följas upp för att undvika onödiga kostnader eller äventyrande av systemets 
trovärdighet. 

4.3  Systematiskt Brandskyddarbete (SBA) 

Universitetets systematiska brandskyddsarbete (UFV 2004/618) innebär att åtgärder 
vidtas för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Arbetet ska även öka medvetenheten om risken för brand och risker vid brand. Skydd 
och säkerhet för människor ska alltid prioriteras. Brandskyddet ska upprätthållas och 
kontinuerligt förbättras. 

Brandskyddsarbetet kan delas upp i tekniskt arbete – som inköp av brandsläcknings-
utrustning, installation av rökdetektorer med mera – och administrativt arbete, som 
utbildning, egenkontroll och information. 

Vid varje institution/motsvarande ska finnas av prefekt/motsvarande utsedd(a) 
brandskyddskontrollant(er) och, på institutioner/motsvarande som hanterar kemikalier, 
kemikalieombud. Brandskyddskontrollanterna svarar för att regelbunden kontroll/tillsyn 
av brandskyddet inom en institution/motsvarande görs. Utrymningsplaner och anställdas 
kunskaper om åtgärder vid utrymningslarm bör regelbundet kontrolleras och testas vid 
intendenturer och institutioner/motsvarande.  

En centralt placerad säkerhetshandläggare hanterar övergripande frågor kring 
universitetets systematiska brandskyddsarbete, samt stödjer intendenturer och 
institutioner/motsvarande. 

4.3.1 Brandfarlig vara 
För att hantera större volymer brandfarlig vara behövs tillstånd enligt lagen och 
förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011, SFS 2010:1075). 
Tillstånden är fastighetsknutna, vilket innebär att varje intendenturområde har ett eget 
tillstånd.  

Rektor är tillståndsinnehavare. Berörda prefekter och områdesföreståndare förestår 
hanteringen inom respektive institution/motsvarande. En centralt placerad miljökemist 
handlägger universitetets tillstånd för hantering av brandfarlig vara och är ett stöd till 
institutioner/motsvarande i hanteringen av brandfarlig vara. 

4.4  Inventarieförteckningar 

Stöldbegärlig egendom ska inventarieförtecknas och märkas för att underlätta 
identifiering och försvåra avyttring. Egendomen får inte lämnas oövervakad i 
oskyddade eller lätt tillgängliga utrymmen, som nära ett fönster i markplan.  

Prefekt/motsvarande ansvarar för att egendom stöldskyddsmärks vid respektive 
institution/motsvarande. Om egendom köps in och hanteras av intendenturen på 
området är det istället områdesföreståndaren som är ansvarig för märkningen. 
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Ett centralt system för serier av stöldskyddsetiketter finns vid IT-avdelningen, dit 
institutioner/motsvarande kan vända sig för utkvittering av etiketter.  

4.5  Publicering och utlämning av ritningar 

Att publicera eller lämna ut ritningar och beskrivningar över universitetets lokaler kan 
innebära säkerhetsrisker för både medarbetare och egendom, till exempel genom att 
upplysa om enskild anställds tjänsterum, lokaler med stora värden eller känslig 
utrustning, eller om flyktvägar så att inbrott/stöld kan planeras.  

4.5.1 Publicering på internet eller universitetets intranät 

Publicering får enligt rektorsbeslut (UFV 2003/1368) endast ske om 

• Ritningarna är avidentifierade vad beträffar detaljer som rumsnummer och 
rumsbeteckningar om de kan ge vägledning till enskild person, känslig 
verksamhet, känslig utrustning eller lokaler med värdekoncentrationer. 

• Ritningarna inte visar eventuella svagheter i byggnadstekniskt skydd eller ger 
upplysningar om möjliga flyktvägar. 

• Publicering av ritningar föregås av samråd med universitetets säkerhetschef. 

4.5.2 Utlämning på papper eller i digital form 

Utlämning av ritningsdokument på papper eller i digital form ska alltid föregås av 
prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) när det gäller 
uppgifter som avses i 4.5.1. 

5 Verksamhetsförsäkring 
Universitetet ska verka för att minimera skadekostnader, samt att kostnader och 
förebyggande åtgärder redovisas på ett tydligt sätt.  

Universitetet har försäkringsavtal via Kammarkollegiet som reglerar skador på 
universitetets egendom både i Sverige och utomlands, följdskador och ansvarsskador. 
Premien för denna försäkring betalas gemensamt.  

Alla ingående delar i verksamhetsförsäkringen handläggs av säkerhetschefen.  

Alla institutioner/motsvarande ska skydda sig mot skador och förluster genom risk-
hantering och förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska finansieras av verksamheten. Vid 
utnyttjande av försäkringen står institutionen/motsvarande för självrisken. 
Skadekostnaderna kan påverkas genom ett aktivt skadeförebyggande säkerhetsarbete. 
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Om verksamheten inte vidtagit erforderliga skyddsåtgärder kan detta komma att påverka 
ersättningsbeloppets storlek. Institutionerna bär ansvaret för olyckshändelser som 
orsakar skada på t.ex. datorer, tjänstebilar och annan utrustning. 

Universitetets tjänstebilar är trafikförsäkrade hos Kammarkollegiet.  

5.1  Egendomförsäkring 

Egendomsförsäkringen är en allriskförsäkring för myndighetens egendom. Vid skada 
kan försäkringen ersätta kostnader för nyanskaffning och/eller återställande av skadad 
egendom. Egendom som inte återställs ersätts utifrån marknadsvärde vid skadetillfället. 

5.2  Konstförsäkring 
Universitetets konstföremål har en särskild försäkring som täcker kostnader för t.ex. 
skador på konstföremål och restaureringskostnader inom Sverige.  

Enligt Kammarkollegiet gäller försäkringsvillkoren för egendom även för konstföremål, 
inklusive skador på konst som universitetet har inlånat på deposition för flera år – dock 
ej för tillfälligt inlånad konst. 

5.3  Utlandsförsäkring  

Utlandsförsäkringen omfattar universitetets egendom, exklusive konst- och 
museiföremål, utomlands – till exempel om skador uppkommer vid transporter eller i 
forskningsprojekt. 

För försäkringen gäller att ersättningsbeloppet är begränsat till 10 miljoner kronor. 

För konst- och museiföremål utomlands gäller enligt Kammarkollegiet motsvarande 
regler som för egendomsförsäkringen. 

5.4  Följdskadeförsäkring 

Följdskadeförsäkring ersätter merkostnader som uppstår vid en egendomsskada.  

5.5  Ansvarsförsäkring  
Ansvarsförsäkringen omfattar universitetets skadeståndsansvar och ersätter kostnader 
för detta.  



UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet – 
Egendomsskydd 

  
  Dnr UFV 2012/1947 

 

 

8 

5.6  Anmälan av försäkringsskada  
Vid skada på egendom, vid följdskador, eller på grund av skadeståndsanspråk ska en 
skadeanmälan upprättas snarast möjligt av den drabbade institutionen/motsvarande.  

Skadan ska anmälas skriftligt inom en månad efter det att institutionen/motsvarande fått 
kännedom om skadan. Om anmälan skickas in senare än en månad efter skadedagen gör 
Kammarkollegiet avdrag med 20% av annars utgående försäkringsersättning. 

Skadeanmälan ska skickas till universitetets säkerhetshandläggare, som driver 
skadeutredningen internt och sköter kontakten med Kammarkollegiet. 

Självrisken uppgår till 2 prisbasbelopp. Vid följdskada utgår ingen självrisk. 

Blanketter för skadeanmälan finns på webben under Säkerhetsfrågor, Universitetets 
verksamhetsförsäkring. 

5.7 Skydd av forskningsmaterial i frysar  
Vid universitetet finns ett stort antal laboratoriefrysar för förvaring av värdefull 
egendom, t.ex. forskningsmaterial.  

Prefekt/motsvarande ansvarar för skyddet av respektive institutions frysar. 

Kammarkollegiet ställer särskilda krav på skyddsåtgärder för att innehållet i frysar ska 
omfattas av verksamhetsförsäkringen; 

• Frysen ska vara utrustad med driftlarm vidarekopplat till larmmottagare som 
garanterar åtgärd dygnet runt. 

• Det ska finnas en larmlista på varje frys med minst 2 kontaktpersoner och 
aktuella telefonnummer för dagtid, kväll och helg. Kontaktpersonerna ska vara 
informerade om sitt ansvarsområde och behovet av kontaktbarhet. 

• Larmlistan får inte vara äldre än 6 månader och ska uppdateras omedelbart om 
någon kontaktuppgift ändras. 

• Tydlig instruktion till larmmottagare skall upprättas och finnas tydligt anslagen 
på frysen, inklusive vilka instruktioner larmmottagaren skall följa i de fall 
berörda kontaktpersoner inte kan nås.  

• Det bör tydligt framgå att meddelanden lämnade till mobilsvar ej är en 
tillräckligt säker kontaktform. 

En förteckning över de frysar som ska omfattas av försäkringen ska finnas på 
institutionen, med en kopia hos säkerhetschefen.  

Kraven på rutiner runt hantering av fryslarm och blankett för förteckning över frysar 
som ska omfattas av försäkringen finns också på webben under Säkerhetsfrågor, 
Universitetets verksamhetsförsäkring. 

 

http://uadm.uu.se/Byggnadsavdelningen/Sakerhet/verksamhetsforsakring/Vid_skada_/
http://uadm.uu.se/Byggnadsavdelningen/Sakerhet/verksamhetsforsakring/Vid_skada_/
http://uadm.uu.se/Byggnadsavdelningen/Sakerhet/verksamhetsforsakring/Frysar/
http://uadm.uu.se/Byggnadsavdelningen/Sakerhet/verksamhetsforsakring/Frysar/
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6 Strategier 

6.1 Kontinuitetsplanering för verksamheten 

Kris- och kontinuitetsplanering ska genomföras av ansvariga för verksamhet där längre 
avbrott eller andra störningar kan orsaka stor skada för universitet, verksamma vid 
universitetet eller andra berörda. Kris- och kontinuitetsplaner ska testas regelbundet.  

Se i övrigt universitetets riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering. 

6.2 Förbättringar 
Förbättringar av egendomsskyddet sker dels på institutions-/motsvarande nivå, dels på 
en universitetsövergripande nivå. I samband med genomförda riskanalyser ska åtgärds-
program upprättas som beskriver hur institutionerna/motsvarande hanterar och arbetar 
förebyggande med riskerna.  

Prefekt/motsvarande ansvarar för förbättringar, åtgärdsprogram med mera på respektive 
institution/motsvarande. 

Förslag och prioriteringar av förbättringar inom egendomsskyddet ingår som en del av 
säkerhetschefens löpande planering och uppföljning av säkerhetsarbetet, samt utgör 
underlag för den årliga verksamhetsplanen.  

6.3 Uppföljning 
Skade- och tillbudsrapportering är ett stöd för att kartlägga vad som händer i 
verksamheten. Redovisningen av verksamhetens skador och tillbud ger ett bra underlag 
för det fortsatta säkerhetsarbetet. Det är viktigt att inrapportering sker snarast efter 
upptäckt av händelsen, innan mer omfattande åtgärder för att reparera materiella skador, 
eller för att få igång verksamheten, har vidtagits. 

Omfattande skador där försäkringsersättning kan bli aktuell ska omedelbart rapporteras 
till säkerhetschefen för att säkerställa erforderlig skadereglering. 

Säkerhetschefen ska årligen följa upp inträffande incidenter och skador samt årligen 
skriftligt rapportera 

• incidenter och skador under den senaste perioden, och förändringar jämfört med 
tidigare perioder, 

• sammanställning av förebyggande eller korrigerande åtgärder under denna och 
föregående perioder och utfall av dessa, 

• genomförda risk- och sårbarhetsanalyser, samt 
• genomförda interna eller externa revisioner avseende egendomsskydd   

till universitetsdirektören. 

http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=174819&kategoriId=107
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7 Riskhantering 
I enlighet med förordningen om statliga myndigheters riskhantering (SFS 1995:300) ska 
universitetet regelbundet identifiera de risker för skador eller förluster som finns i 
verksamheten, värdera riskerna, beräkna vilka kostnader som kan uppstå vid skada, 
samt vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster. 

Riskanalys är en metod för att identifiera, värdera och prioritera risker och hot i 
verksamheten. Vad som ska ingå i en riskanalys beror på verksamhetens art och de 
förutsättningar som finns för respektive verksamhet.  Riskanalyser ska alltid innehålla 
slutsatser om risksituationen och vilka vidare åtgärder och handlingar som 
rekommenderas. Analyserna ger möjlighet att göra strukturerade och medvetna val för 
de risker som behöver hanteras. 

Riskhantering är en fortlöpande process som ska ingå som en naturlig del av 
verksamheten. Minst vart tredje år ska en riskanalys uppdateras för att anses vara 
aktuell. Stödmaterial i form av anvisningar och checklistor finns på webben under 
Riskhantering. 

Se även universitetets riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering (UFV 2012/2132). 

 

8 Information och utbildning 
För att effektivt kunna bidra till både högre säkerhet och ett förstärkt kvalitetsarbete 
måste säkerhetsarbetet integreras i ordinarie verksamhetsplanering och verksamhets-
uppföljning. 

Aktuell och lättillgänglig information om riktlinjerna och underliggande stöddokument 
ska finnas på universitets webbplats under Säkerhet. Informationen ska även vara nåbar 
från HR-guiden, Medarbetarportalen och andra relevanta sidor. 

Olika informations- och utbildningsinsatser ska erbjudas; bland annat ska  
• Samtliga verksamma erbjudas grundläggande brandskyddsutbildning. 

Utbildningen administreras centralt på Byggnadsavdelningen. 
• Brandskyddskontrollanter, kemikalieombud och skyddsombud erbjudas 

utbildning inom brandskydd, kemikaliehantering med mera. Utbildningarna 
administreras centralt på Byggnadsavdelningen 

Universitetets säkerhetsenhet ansvarar för framtagandet av riktlinjer, anvisningar och 
checklistor till hjälp och stöd för intendenturområden och institutioner/motsvarande, 
samt för riktade informations- och utbildningssatsningar. Miljökemisten tar fram 
riktlinjer för hantering av brandfarlig vara och riktlinjer rörande transport av farligt 
gods. 
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