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Bakgrund och syfte
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och
strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer
upp brandskyddsarbetet i organisationen. Socialförvaltningens systematiska
brandskyddsarbete ska ske i enlighet med lagaroch riktlinjer för säkerhet och
arbetsmiljö. Fastighetsägaren ansvarar för det byggnadstekniska brandskyddet,
medan utövare av verksamhet ansvarar för det organisatoriska
brandskyddsarbetet.Som verksamhetsutövare ska förvaltningen vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och olyckor samt hindra och
begränsa skador till följd av brand. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
utförs parallellt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Varje nämnd ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten inom sitt
verksamhetsområde. För närvarande saknar Alingsås kommun övergripande
anvisningar för hur brandskyddsarbetet ska bedrivas. Socialförvaltningens
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) reviderades ochfastställdes
av socialnämnden 2020-09-21, § 47.
Enligt riktlinjerna har förvaltningschef det yttersta ansvaret för förvaltningens
arbetsmiljö, säkerhetoch brandskydd. Förvaltningschef leder arbetet i
förvaltningens samverkansgrupp (FSG) som också är skyddskommitté.
Avdelning stab ansvarar för funktionen brandskyddssamordnare. I
samordnarens uppgifter ingår bland annat att hålla förvaltningens
brandskyddsdokumentation aktuell, att samverka med förvaltningschef,
fastighetsförvaltare och Räddningstjänst i brandskyddsfrågor. I uppdraget ingår
även kontakter med förvaltningens brandskyddsombud och att hålla de
uppdaterade i lagstiftningsförändringar.
Av riktlinjerna framgår att verksamhetschef ska identifiera och bedöma risker,
åtgärda eventuellabrister, se till att nyanställda får introduktion i brandskydd
och att medarbetare får brandskyddsutbildning, utse brandskyddsombud och
följa upp deras uppdrag, se till att brandskyddsrond genomförs och utforma
verksamhetsbeskrivning och skriftlig redogörelse av brandskyddet när det så
krävs.
Brandskyddsombud utses av verksamhetschef och ska finnas på varje
arbetsställe. Brandskyddet ska beskrivas i en SBA-pärm.
Enligt riktlinjerna ska en årlig rapport om det organisatoriska brandskyddet
sammanställas ochförslag på eventuella förbättringar presenteras.
Rapporten ska lämnas till förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och

nämnd.

Hur rapporteringen har genomförts
För att undersöka hur brandskyddsarbetet har fungerat i verksamheterna
under 2020 har ansvariga chefer fått ett antal frågor. Frågorna har haft
Socialförvaltningens riktlinjer försystematiskt brandskyddsarbete som
utgångspunkt.
Enligt riktlinjerna ska brandskyddsombudet ge alla nyanställda och
praktikanter en introduktion ibrandskyddet på arbetsplatsen med stöd av
arbetsställets SBA-pärm och gällande rutiner.
Ett mål är att all personal ska få allmän brandkunskap (BKA) med 5 års intervall.
Det ska dock noteras att covid-19 har medfört att räddningstjänsten ställde in
alla sina planerade utbildningstillfällen under året. Räddningstjänsten tog fram
en digital utbildning för de teoretiska delarna och den har medarbetare haft
möjlighet att gå på. Informationen kom till förvaltningen under hösten 2020 och
därför hann inte alla planera in utbildningstillfällen under 2020.
Brandskyddsombudet hanterar larm vid testning och genomför
utrymningsövningar.
På brandskyddsombudet ligger också att delta och dokumentera vid
brandskyddsronder och följaupp att upptäckta fel och brister åtgärdas. I svaren
från verksamheterna anges i på vilket sätt brandskyddsronder dokumenterats
och i vilken utsträckning eventuella avvikelser har åtgärdats.
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Förvaltningsbyggnad
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Antal identifierade
avvikelser att
åtgärda efter
brandskyddsrond
samt hur mång
som är åtgärdade

Verksamhetslokaler

100 %

100 %

Nygatan 11

100 %

100 %

0

1

En stor del av socialförvaltningens personal arbetar i förvaltningens byggnader
på Sidenvägen. Brandskyddsronder genomförs kontinuerligt – en gång i
månaden och dokumenteras genom checklista.
Under 2020 har alla medarbetare vid enhet vuxenstöd, gått räddningstjänstens
teoretiska brandskyddsutbildning. De har sina arbetsplatser dels på
Sidenvägen 7 och dels på Gläntan och Sjömansvägen. Samma sak gäller för
medarbetarna på Nygatan 11. Det var 83 % av enhet unga vuxna och
socialpsykiatri som har gått samma utbildning.
Så gott som samtliga nyanställda har fått grundläggande information vid
introduktionen kopplat till nyanställning.
När väl brandskyddsronder genomförs blir de dokumenterade med hjälp av
checklista. Eventuella avvikelser har noterats och åtgärdats. Av de
verksamheter som har rapporterat in sitt brandskyddsarbete så finns det inga
kvarstående avvikelser att åtgärda.
Den som har ett andrahandskontrakt med Socialförvaltningen svarar som
hyresgäst för sitt egetbrandskydd.

Slutsatser och förbättringar
Förvaltningens stora utvecklingsområden är genomförande av utrymningsövningar.
Till stor del kan det förklaras av det omfattande omställningsarbete som
socialförvaltningen genomgick förra året. Många verksamheter bytte lokaler och
även många medarbetare bytte arbetsplats. Personalomflyttningar mellan
verksamheter har också gjort att nya brandskyddsombud har behövt utses. För
många är det därför en nystartsfas och där vi kan räkna med ett bättre resultat till
2021. Även antalet genomförda och dokumenterade brandskyddskontroller kan
förbättras. Det här är ett viktigt arbete bland annat för att undvika onödiga
brandrisker och säkerställa att lokalerna är enkla att utrymma. Enligt
socialnämndens riktlinjer ska minst fyra brandskyddskontroller göras per år.
När det gäller utbildningsinsatser så har covid-19 påverkat möjligheterna i
och med att räddningstjänsten ställde in all planerad
utbildningsverksamhet. Dock har en del enheter genomfört digitala
teoretiska utbildningsinsatser och fler kommer att ske under 2021. Det är
osäkert när praktiska utbildningar kan återstartas.
Under 2021 är förhoppningen att alla verksamheter ska komma igång
med sitt systematiska brandskyddsarbete på bred front och med fokus på
att genomföra utrymningsövningar och få till regelbundna
brandskyddskontroller.
På Sidenvägen ska det göras en nystart av brandskyddsarbetet och där
kommer det två viktigaste områdena vara utrymningsarbetet och få till
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utrymningsövning samt informationsspridning kring ansvarsfördelning och
uppdrag.

