Revisorerna i Huddinge kommun informerar
Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom
äldreomsorgen

Granskningens inriktning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Huddinge kommun granskat
hur det säkerställs att brandskyddet vid
kommunens äldreboenden är tillräckligt.
Granskningen berör kommunstyrelsens och
äldreomsorgsnämndens ansvarsområden. Den
omfattar inte det byggnadstekniska
brandskyddet, heller inte räddningstjänsten.

Iakttagelser och slutsatser
Lagar, förordningar och föreskrifter förpliktigar
fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare att
arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Lagen
om skydd mot olyckor reglerar fastighetsägarens
och nyttjanderättsinnehavarens ansvar och
skyldighet. Den ställer särskilda krav på
brandskyddet i äldreboenden.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret
för det systematiska brandskyddsarbetet.
Äldreomsorgsnämnden ska följa säkerhetspolicyn och riktlinjerna för brandskydd.
Brandskyddsansvarig och brandskyddsombud
ska tillsammans med representanter från
verksamheten genomföra egenkontroller. Dessa
görs utifrån tydliga rutiner med kontrollscheman, kontrolljournaler och checklistor som
beskriver vad som ska kontrolleras samt hur
ofta. Brister dokumenteras i kommunens
incident- och rapporteringssystem.
Brandövningar genomförs där personalen får
möjlighet att öva på hur de ska agera när en
brand uppstår. De sker under ledning av
Södertörns Brandförsvar. Nyanställda, inklusive
tillfälligt anställda, informeras av brandskyddsombuden om hur en utrymning i egna lokaler
ska gå till. Alla tillsvidareanställda utbildas. Det
finns dock inga praktiska möjligheter att öva
med tanke på de boende. Brandlarmet testas
kontinuerligt. Det finns god medvetenhet om
brandskydd och de risker som föreligger på de
granskade boendena.
Huge dokumenterar brandskyddet i samband
med om- och nybyggnation. Trygghets- och

säkerhetssektionen vid kommunstyrelsens
förvaltning har, som en del i kvalitetsarbetet,
ansvaret att regelbundet följa upp hur riktlinjerna
följs och fungerar i praktiken.
Kommunstyrelsen, äldreomsorgsnämnden och
Huge bedriver i huvudsak ett systematiskt
brandskyddsarbete enligt gällande regelverk.
Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och
äldreomsorgsnämnden är tydlig, likaså mellan
trygghets- och säkerhetssektionen och
förvaltningen.

Rekommendationer
Kommunstyrelsen bör systematiskt följer
upp hur nämnder och bolag bedriver det
systematiska brandskyddsarbetet.
 Kommunstyrelsen böra föra in
säkerhetsfrågor i sitt reglemente så att det
tydligt framgår att styrelsen har det
övergripande ansvaret för dessa frågor.
 Kommunstyrelsen bör integrera en
modul för brandskyddsarbetet i
kommunens incident- och
rapporteringssystem(KIA).
 Kommunstyrelsen bör utveckla
utbildningen i egenkontroll.




Kommunstyrelsen,
äldreomsorgsnämnden och styrelsen i
Huge Fastigheter AB bör säkerställa att
brandskyddsdokumentation uppdateras.



Äldreomsorgsnämnden bör upprätta en
utbildningsplan för brandskydd.

Revisionens skrivelse har överlämnats till
äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen;
2015-08-23 tillsammans med EYs rapport
"Granskning av demensvården”. Rapporten har
också lämnats för kännedom till Södertörns
brandförsvarsförbund.
För ytterligare information, kontakta revisionens
ordförande Svante Axelsson tel. 070 – 623 64 59
eller EY, Lena Joelsson tel. 070-318 96 68

