Brandskyddsrapport
2018

Fastställd av: Socialnämnden
Beslutsdatum: 2018-03-26
Diarier nr: SN 2019.034

Innehåll
Förvaltningens organisatoriska brandskyddsarbete........................................ 3
Avvikelserapport.............................................................................................. 4
Brandkunskapsutbildning................................................................................ 6
Tillsyn av Räddningstjänsten........................................................................... 7
Bilaga 1, Avvikelserapport 2018..................................................................... 8

Förvaltningens organisatoriska brandskyddsarbete
Riktlinjer för socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA)
antogs 2014 i socialnämnden. Därefter arbetades brandskyddsrutiner fram
tillsammans med ett uppdaterat material till verksamheternas
brandskyddspärmar. I riktlinjerna ingår att brandskyddssamordnaren årsvis
tar fram en rapport över brandskyddsåret som gått där en avvikelserapport
ingår. Riktlinjerna är reviderade i april 2018.
Verksamheterna ska enligt riktlinjerna kvartalsvis genomföra
brandskyddskontroller där avvikelser och åtgärdade avvikelser
dokumenteras. Kontrollerna ska utföras och dokumenteras av
verksamhetens brandskyddsombud. Dessa utses av respektive verksamhets
enhetschef, som också är ytterst ansvarig för verksamhetens systematiska
brandskyddsarbete. I förvaltningsbyggnaderna på Sidenvägen har
administrativt ansvarig motsvarande ansvar.
Verksamhetsförändringar 2018
2018-01-01 flyttades funktionshinderverksamheten organisatoriskt över till
vård- och omsorgsnämnden och 2019-01-01 flyttades
arbetsmarknadsenheten över till kultur- och utbildningsnämnden. I och med
förändringarna har ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet på
berörda enheter lämnats över till vård- och omsorgsförvaltning respektive
kultur- och utbildningsförvaltningen.
Tidigare samverkade verksamheterna Return med daglig verksamhet när det
gäller det systematiska brandskyddsarbetet. Efter omorganisationen 201801-01 finns utsedda brandskyddsombud på båda enheterna och ansvaret för
det systematiska brandskyddsarbetet samordnas på chefsnivå.
Sedan 2018 bedrivs verksamheterna boendestöd, Gläntan och Kompassen i
gemensamma lokaler på Nygatan. När verksamheter delar arbetsställe med
andra verksamheter ska arbetet med brandskydd samordnas. För
närvarande förekommer inget behov av samordning då verksamhetsansvaret
för samtliga enheter innehas av samma chef. Vid en eventuell framtida
förändring av chefskapet är det dock viktigt att samordningsansvaret
beaktas. Brandskyddsombudets uppdrag på boendestödet inrymmer idag
alla tre enheter. En förändring kommer att ske i februari 2019 då ett
brandskyddsombud per enhet kommer att utses.
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Förbättringsåtgärder 2018
Under året har ett betydande förbättringsarbete skett när det gäller
brandskyddsarbetet i förvaltningsbyggnaderna på Sidenvägen. Arbetet har
också varit prioriterat i uppdraget för förvaltningens brandskyddsamordnare.
Det har fått till följd att uppföljnings- och informationsinsatser i övriga
verksamheter inte har kunnat genomföras i samma utsträckning som
planerat och kommer istället att prioriteras i början av 2019.
Som exempel har verksamhetens brandskyddsdokumentation uppdaterats,
brandskyddsronder genomförts och kontinuerliga brandskyddskontroller
införts. Samtidigt har ett aktivt arbete skett med att åtgärda avvikelser i
brandskyddet. Därutöver har en utrymningsövning planerats och genomförts
i förvaltningslokalerna på Sidenvägen under året.

Avvikelserapport
Inför 2018 års avvikelserapport har förvaltningens enhetschefer kontaktats
för att uppdatera listan över aktuella brandskyddsombud. Därefter har alla
brandskyddsombud kontaktats och ombetts skicka in kopior av checklistor
från genomförda brandskyddskontroller under året. Samtliga verksamheter
har minst ett utsett brandskyddsombud.
Redovisning har inkommit från 8 av totalt 14 verksamheter och det kan
konstateras att 57 procent av förvaltningens verksamheter för närvarande har
ett pågående organisatoriska brandskyddsarbete.
Verksamheterna har inkommit med varierande antal dokumenterade
brandskyddskontroller. Vissa verksamheter genomför kontroller månadsvis,
vissa kvartalsvis och vissa mer sällan. Enligt materialet har sammanlagt 28
brandskyddskontroller genomförts under året, 25 avvikelser har
inrapporterats, varav 24 (96%) har rapporterats som åtgärdade. Fullständig
redovisning finns i bilaga 1.
Resultatet visar att det finns vissa brister när det gäller dokumentation och
sammanställning av brandskyddsronder. Vid kontakt med berörda chefer och
brandskyddsombud framkommer dock att det inte alltid behöver betyda att
det saknas ett systematiskt brandskyddsarbete på enheten. På flera enheter
har brandskyddskontroller genomförts, däremot har det funnits en okunskap
hos brandskyddsombuden om hur arbetet ska dokumenteras.
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Prioriterade förbättringsområden 2019
För att säkerställa att förvaltningens chefer regelbundet följer upp hur det
systematiska brandskyddsarbetet fortlöper under året har uppföljnings- och
informationsmöte bokats in tillsammans med förvaltningens
brandskyddssamordnare, enhetschef och brandskyddsombud på berörda
enheter under februari och mars 2019.
För att tillgodose behovet av att förvaltningens brandskyddsombud
regelbundet informeras och utbildas kommer informations- och
uppföljningsmöte bokas in tillsammans med brandskyddssamordnare, chef
och brandskyddsombud på samtliga enheter under 2019.
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Brandkunskapsutbildning
Enligt riktlinjerna ska all personal i Alingsås kommun gå utbildningen ”Allmän
brandkunskap” vart tredje år. Respektive enhetschef erhåller årsvis
återkoppling om närvaro och ansvarar för att personalen går utbildningen.
På grund av organisationsförändringen 2018-01-01 redovisas antalet
deltagare i brandkunskapsutbildningen i två separata tabeller.
Tabellerna visar antal deltagare totalt och fördelat per avdelning.
Tabell 1: Antal deltagare i brandkunskapsutbildning 2014-2017

2014
2015
2016
2017

Totalt

IFO

ASS1

AFF2

47
107
83
85

0
0
14
2

0
21
15
20

45
84
54
59

Administrati
on/stab
2
2
0
4

Kommentar: Sammanställning i tabellen utgår från socialförvaltningen organisation 2017.

Tabell 2: Antal deltagare i brandkunskapsutbildning 2018

2018

Totalt
26

Unga
19

Vuxna
6

Stab
1

Kommentar: Sammanställningen i tabellen har anpassats till socialförvaltningens organisation som började gälla
2018-01-01.

Resultatet visar att deltagandet på brandkunskapsutbildningen behöver öka
inom förvaltningen. Samtidigt ses en positiv utveckling när det gäller antalet
deltagare på brandkunskapsutbildningen inom avdelning Unga mellan åren
2017 och 2018.

1
2

Uppgifter för 2014-2016 avser serviceavdelningen.
Uppgifter för 2014-2016 avser utföraravdelningen.
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Tillsyn av Räddningstjänsten
Under 2015 genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund,
Alivar, tillsyn på alla boendeverksamheter i Alingsås kommun, däribland
förvaltningens grupp- och serviceboenden. Tillsynen genererade i
föreläggande om att omgående installera sprinklersystem på Wasagatans
serviceboendeomgående. För övriga boende (Keramik gatans serviceboende
och Arrendegatans korttidsboende och Tuvebo EKB) upprättades en
prioriteringslista.
Sprinklerssystem installerades första kvartalet 2016 på Wasagatans
serviceboende, för Keramikgatans serviceboende och Arrendegatans
korttidsboende genomförde fastighetsägaren AB Alingsåshem en
upphandling av bygghandlingar under 2017 och uppdraget lämnades över till
Alingsås kommun som ansvarar för upphandling av entreprenör. Kvar på
prioriteringslistan från 2015 är Tuvebo.
Tuvebo har sedan 2015 övergått från att vara ett boende för
ensamkommande till att bli ett stödboende. Oberoende verksamhetsinriktning
ses behov av att förvaltningen fortsätter att följa upp att
brandsäkerhetsutrustning och rutiner lever upp till gällande krav i
lagstiftningen för verksamhetsformen.
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund genomförde under 2017 en
tillsyn på Grindsgatan. Tillsynen genererade i föreläggande att installera
sprinklerssystem och en branddörr. Sprinklerssystem och en branddörr
installerades på boendet under våren 2018. Alingsås och Vårgårda
Räddningsförbund genomförde även en riskinventering tillsammans med
fastighetsägarens anläggningsskötare på Grindgatan under november 2017.
De brister som påpekades vid tillsynen har åtgärdats av verksamheten under
2018.
I april 2018 genomfördes en tillsyn av Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund på Erskavägen. Med anledning av de förhållande
som observerades i samband tillsynen har verksamheten vidtagit åtgärder.
Bland annat har ett sprinklerssystem installeratas på Erskavägen under
2018.
Under 2018 har Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst genomfört tillsyn vid
ytterligare två av förvaltningens verksamheter Götagatan och Sidenvägen.
Tillsynerna resulterade i båda fallen i mindre påpekande som har kunnat
åtgärdas av verksamheterna direkt.
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Bilaga 1, Avvikelserapport 2018
Gråmarkerade rader: Redovisning saknas
Verksamhet

Bostad med
särskild
service

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Övriga
boende

10.
11.
Övriga
verksam
heter

12.

13.
14.

Hallbovägen
Kungsängen
Linnevi3
Erskavägen
Sjömansvägen4
Alingsås
ungdomslägenheter5
Tuvebo6
Götagatan HVB7
Gustav Adolfsgatan
HVB 8
Grindgatan9
Stöd och behandling –
Lilla Torget
Boendestödet, Gläntan
och kompassen –
Nygatan10
AME - Actusgården
Förvaltningsbyggnader
na siden vägen 7 f-g.

Brandskyddsom
bud finns

Antal
kontrol
ler

Antal
Avvikel
ser

Antal
åtgärda
de

Antal ej
åtgärda
de

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4
3

5
1

5
0

0
1

2
4
1

2
0
3

2
0
3

0
0
0

2

1

1

0

4
8

2
11

2
11

0
0

28

25

24

1

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Summa:

Enligt ansvarig enhetchef som tillträdde sin tjänst i februari 2019 kommer regelbundna
brandskyddskontroller att införas senast mars 2019.
4 Utöver redovisade kontroller genomfördes 8 kontroller hos individuella brukare i december 2018.
5 Enligt ansvarig enhetschef som tillträde i december 2019 kommer rutiner för kontinuerliga
brandskyddskontroller att upprättas senast mars 2019.
6 Sedan övergången från EKB till stödboende saknas rutiner för systematiskt brandskyddsarbete
(SBA) på enheten. Enligt ansvarig enhetchef som tillrädde sin tjänst i december 2018 kommer rutiner
för SBA att upprättas senast mars 2019.
7 Enligt ansvarig enhetschef har brandskyddskontroller genomförts under året . Någon
sammanställning över kontrollerna har dock inte gjorts då brandskyddsombudet saknat kunskap om
hur arbetet ska dokumenteras. Enligt ansvarig enhetschef kommer enheten att upprätta rutiner för
kontinuerliga brandskyddskontroller senast mars 2019.
8 Se punkt 8 ovan.
9 Se punkt 8 ovan.
10 Enligt enhetens brandskyddsombud har kontroller uteblivit på grund av chefsbyte i verksamheten.
Enligt ansvarig enhetchef som tillträdde sin tjänst i februari 2019 kommer regelbundna
brandskyddskontroller att införas på enheten senast mars 2019.
3
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