Skadegruppens Programförklaring
Policy
Värme- och Kraftföreningens arbete och Skadegruppens arbete skall vara kommersiellt
neutralt och obundet. Gruppen får inte binda sig gentemot en tillverkare eller någon
annan intressegrupp. Gruppen skall uppfylla de krav på neutralitet och obundenhet som
möjliggör representanter för alla medlemmar att delta i gruppens arbete.

Målsättning
Arbetet syftar till att höja personsäkerhet och driftstillgänglighet vid medlemmarnas
anläggningar för produktion av elektrisk energi, hetvatten och/eller ånga.
I särklass viktigaste arbetsuppgift är personsäkerhetsfrågorna, i övrigt må även frågor av
annan teknisk eller ekonomisk natur förekomma, där de kan ligga i de representerade
parternas intresse att de behandlas.

Arbetsområde
Värme- och kraftföreningens Skadegrupp befattar sig med frågor av säkerhetsmässig och
tillgänglighetsmässig natur på anläggningen, d.v.s. vid verksamheten inom
fabriksgrindarna. Gruppen kan där den så bedömer även ta upp andra säkerhetsfrågor, där
de kan anses ha särskild betydelse för anläggningen eller dess anställda.
Speciella teknikområden av intresse för Skadegruppen är tryckkärlssäkerhet,
förebyggande underhåll, driftspraxis med anknytning till säkerhetsrisker och haveririsker,
god vattenkvalitet, brand och brandskydd i anläggning och i bränsle, dammexplosioner,
yrkesmedicinska aspekter i form av förgiftningar och allergier.
Gruppen skall verka för att Arbetsmiljöverket resp. andra berörda nationella och
övernationella myndigheters föreskrifter tillämpas på avsett sätt inom anläggningarna
och medverka till information om dessas innehåll och tillämpning.

Ledamöter
Antalet ledamöter i Skadegruppens styrgrupp bestäms till mellan 8 och 10 personer och
utses av Värme- och kraftföreningens styrelse i samråd med Skadegruppen styrgrupp.
Sammankallande väljs som representant för en lämplig anläggning.
Sekreteraren är densamma som för Värme- och Kraftföreningen. Sekreteraren tillsätts av
ÅForsk.
Övriga ledamöter väljs som representanter för anläggningar av olika storlek och
förbränningsinriktning. De bör representera både driftsansvariga och underhållsansvariga.
Ledamöter väljs för fyra år i taget.

Övriga representanter i Skadegruppen kan väljas från


Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljöinspektörer



Ackrediterade kontrollorgan



Facklig organisation/skyddskommitté

Medlemskap
Medlemskapet i Skadegruppen är knutet till företag, ej till personer. För att vara medlem i
Skadegruppen måste man vara medlem i Värme- och Kraftföreningen. Företaget måste vara ett
energibolag eller industri med ång- och hetvattenanläggningar för energiproduktion. D.v.s. inga
leverantörer eller konsulter är välkomna som medlemmar i Skadegruppen.
Medlemsavgifter till Skadegruppen baseras på hur stor energiproduktion företaget har.
Energiproduktionens storlek avläses varje år i Naturvårdsverket sammanställning av NO x-utsläpp.
Avgiften fördelas i fem kategorier enligt följande tabell:
<100 GWh
100-350 GWh
351-500 GWh
501-1000 GWh
>1000 GWh

1000 SEK
2500 SEK
4000 SEK
5000 SEK
7000 SEK

Verksamhet
Skadegruppens styrgrupp möts 4 gånger per år och vid behov extra arbetsmöten. Vid
mötena förs protokoll. Två gånger per år ges Informationsblad ut till Skadegruppens
medlemmar. I Informationsbladen finns de rekommendationer som Skadegruppens
styrgrupp ger på inkomna skador. Informationsbladen kan även innehålla information om
aktuella föreskrifter eller andra texter inom verksamhetsområdet.
Skadegruppens styrgrupp kan ta upp egna ämnesområden till behandling och för deras
bearbetning inbjuda eller adjungera utomstående intressegruppsrepresentanter resp.
fristående experter.
Skadegruppens styrgrupp kan även arrangera konferenser/seminarier för sina
medlemmar.

Ekonomi och budget
Skadegruppens styrgrupp upprättar för varje verksamhetsår en budget, vilken skall
godkännas av Värme- och Kraftföreningens styrelse och vilken finansieras av
Skadegruppens medlemsavgifter som är en del av föreningens totala budget.

Sekreterares uppgifter


Mötesprotokollen.



Skaderegistrering med anläggningskontakter, enklare utredning och
sammanfattande statistik



Driva egna arbetsuppgifter inom Skadegruppens område.



Administrera de arbetsuppgifter Skadegruppen åtager sig att bearbeta.

Rapportering


Samtliga medlemsanläggningar rapporterar skador och tillbud till sekreteraren.
Anläggningsansvariga bevakar att Skadegruppen informeras om inträffade
skadefall.



Rapportering sker via formulär på hemsidan. Rapportering bör ske på
anläggningens eget initiativ. Rapportering av skada bör ske utan onödig
tidsutsträckning.



Till rapporteringen bifogas egna internutredningar och rapporter, de
ackrediterade kontrollorganens rapporter resp. övrigt material, vilket kan
bedömas vara av värde för skadans utredande. Sedan den första skadeanmälan
ingivits kan ytterligare kompletterande rapportering komma ifråga.

Meddelanden och Rekommendationer
Vid särskilt anmärkningsvärda tillbud eller skador eller frågor av liknande natur, så
avvaktas inte protokollen, utan Skadegruppens sekreterare må självständigt distribuera
ett referat eller en analys av vad som har inträffat. Vid sådana särskilt anmärkningsvärda
händelser må sekreteraren på Skadegruppens bekostnad besöka anläggningen för att på
plats diskutera den inträffade skadefallet med berörda personer.
Skadegruppen utarbetar rekommendationer på basis av den erfarenhet som uppkommer i
Skadegruppen Rekommendationer om driftsätt och åtgärder, vilka sätts samman till en
"Code of good practice". Rekommendationsarbetet skall vara budgeterat.

Protokollen
Från Skadegruppens styrgrupps möten skrivs protokoll, vilka främst syftar till att på ett
pedagogiskt sätt belysa säkerhets- och underhållsaspekter kring de inträffade skadefall
som gruppen behandlar. Protokollen läggs upp på skadegruppens skyddade hemsida.

Utbildning
Med utgångspunkt från Skadegruppens styrgrupps möten skrivs informationsblad, vilka
främst syftar till att på ett pedagogiskt sätt belysa säkerhets- och underhållsaspekter
kring de inträffade skadefall som gruppen behandlar. Informationsbladen distribueras till
samtliga medlemsanläggningar. Det förutsätts att informationsbladen görs tillgängliga
för berörd personal på anläggningen.

Forskning och utveckling
Skadegruppens styrgrupp har möjlighet att äska medel från Värme och Kraftföreningen
för projekt avseende Forskning och Utveckling inom gruppens målsättningsområde.
Sådana verksamheter skall vara budgeterade.

Sekretesspolicy
Arbetet inom Skadegruppen sker helt öppet inför medlemmarna. Genom medlemskap i
Värme- och Kraftföreningen medger anläggningen att information om anläggningen av
säkerhetsmässig natur, och vilken de ackrediterade kontrollorganen besitter, fritt får utges
till Skadegruppen av dessa. Skadegruppens databas finns tillgänglig på Värme- och
Kraftföreningens hemsida och är lösenordsskyddad så att endast medlemmar i
Skadegruppen kan komma åt den.

