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Socialnämnden

Återrapportering av det systematiska brandskyddsarbetet
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens möte den 16 juni 2020 godkändes Brandskyddsrapport 2019, § 38. I
samma beslut fick förvaltningen i uppdrag att återrapportera att det systematiska
brandskyddsarbetet genomförs enligt de förbättringsområden som brandskyddsrapporten
föreslår.
Brandskyddsrapport 2019 förslår att resurser avsätts så att det systematiska brandskyddsarbetet kan ta vid enligt de förbättringsområden som synliggjordes i Brandskyddsrapport
2018.




För att säkerställa att chefer regelbundet följer upp det systematiska
brandskyddsarbetet, planerades uppföljnings- och informationsmöte med
förvaltningens brandskyddssamordnare med enhetschef och brandskyddsombud på
berörda enheter.
För att tillgodose behovet av regelbunden information och utbildning planerades
möten av brandskyddssamordnare på samtliga enheter under 2019. Här noterar
brandskyddsrapporten för 2019 att arbetet påbörjades och dåvarande brandskyddssamordnare träffade ansvarig chef tillsammans med respektive
brandskyddsombud för socialpsykiatrins boende. Tjänsten som utvecklingsledare,
tillika förvaltningens brandskyddssamordnare avvecklades under hösten 2019.

Återrapportering
Sedan beslutet i juni 2020 har stabschef har haft enskilda möten med enhetscheferna som
har ansvar för verksamhetslokaler och boendeverksamhet. Enhetscheferna har getts
möjlighet att ta med sina brandskyddsombud. För förvaltningskontoret på Sidenvägen 7
ligger ansvaret på stabschef.
Mötena har varit en möjlighet för att diskutera respektive enhets systematiska
brandskyddsarbete. Fokus har varit på det förbyggande arbete (förhindra brandrisker och
skapa en så säker miljö som möjligt) samt hantering av utrymning när brand väl sker där
utrymningsövningar är en viktig framgångsfaktor. Det har också varit en dialog kring
utmaningar för att genomföra uppdraget och behov av stöttning.
Enhetscheferna och deltagande brandskyddsombud har uttryckt en trygghet i sina uppdrag.
Brandskyddskontroller och utrymningsövningar genomförs. Förvaltningens brandskyddspärm
är känd och använd. I vissa fall har verksamheterna tagit fram kompletterande checklistor
som stöd i det förebyggande brandskyddsarbetet. Det finns medvetenhet kring kravet på
dokumentation.
Då socialförvaltningen har ett pågående omställningsarbete där vi både lägger ner och flyttar
verksamhet, så är en del verksamheter i en uppstartsfas. I dessa fall finns det planer på
såväl brandskyddkontroller som utrymningsövningar inom en snar framtid. Under 2020 har

brandskyddsarbetet varit haltande på Sidenvägen 7 men det finns en plan för 2021 för att
komma i fas med arbetet.
Med start i februari 2021 kommer brandskyddsombud och dess chefer att bjudas in till
informationsträff kopplat till det systematiska brandskyddsarbetet. Dessa träffar kommer att
arrangeras av staben och hållas regelbundet, i enlighet med förvaltningens nyligen beslutade
”Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete” (2020-09-21, § 47). Bedömningen är att
brandskyddsombuden uppskattar om den här typen av möten genomförs.
Avdelning stab kommer också regelbundet att påminna om vikten av dokumentation.
Förvaltningen gör bedömningen att det finns kunskap kring det systematiska
brandskyddsarbetet och att det praktiseras ute på enheterna, samt att uppdraget med att
träffa berörda enhetschefer och brandskyddsombud är genomfört. .
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga kostnader utan syftar till att säkerställa det systematiska
brandskyddsarbetet på förvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen och förvaltningens uppdrag är således slutfört.
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