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Yttrande över motion om förebyggande av dödliga
bränder
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen
Beskrivning av ärendet

Ragnar Lindén (MP) m.fl. har den 26 september 2016 lämnat in en motion om att
utreda vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att få ett individanpassat
brandskydd. Motionen har lämnats för yttrande till socialnämnden.
Motionären anför att hälften av de personer som omkommer i bränder i Sverige
är 65 år eller äldre, ofta även personer med någon form av funktionsnedsättning.
I takt med att äldre bor kvar hemma allt längre upp i åldrarna ökar risken.
En undersökning som har gjort på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, visar på att det är den lägre förmågan att hantera bränder
som ligger bakom de högre dödstalen hos riskgruppen. Utredningen visar även på
att dödsbränderna skulle kunna undvikas med enkla medel som exempelvis
andra typer av brandvarnare, spisvakt och mobila sprinklersystem.
Individanpassat brandskydd

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa
funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och
där få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och
anpassning av bostaden. Det förutsätter då att den boende själv kan agera och
sätta sig i säkerhet i händelse av brand och det innebär att det finns behov av att
även anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar.
Bland äldre personer finns dessvärre många som inte själva kan släcka en brand
eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara nedsatt
fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre
grad drabbar äldre.
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Kommunens arbete kring brandskydd fungerar i många hänseenden bra. Som
exempel innefattar mertalet av beslut om bostadsanpassning för äldre och
personer med funktionsnedsättning installation av spisvakt. Inom särskilt boende
så används även ett mobilt sprinklersystem vid behov utifrån riskbedömning. Det
finns dock ett arbete att göra i kommunen kring individanpassat brandskydd.
Våren 2017 var enhetschefen på larm- och nattpatrullen och en enhetschef inom
hemtjänsten tillsammans med personal från räddningstjänsten på en föreläsning
kring individanpassat brandskydd. Därefter initierats det till en samverkansgrupp
med representation från socialkontoret, kommunens bostadsbolag samt
räddningstjänsten för att påbörja ett arbete kring individanpassat brandskydd.
Någon träff har dock inte kommit till stånd.
Enhetschef för larm- och nattpatrull tilldelas uppdraget att utreda vilka åtgärder
som skulle behöva tas för att få till ett individanpassat brandskydd inom
kommunen.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser. Utredningen
kommer att redovisa för de eventuella kostnader som ett individanpassat
brandskydd skulle medföra för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet bedöms inte medföra några övriga konsekvenser.
Uppföljning

Utredningen redovisas till socialnämnden senast januari 2018.
Beslutsunderlag
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