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Socialnämnden

Brand- och skalskydd vid kommunens äldreboenden
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun har vi granskat brand- och
skalskydd vid kommunens äldreboenden och om socialnämnden har en tillräcklig intern
kontroll för sitt ansvar för ett skäligt brandskydd inom dessa boenden. Innebörden av ett skäligt
brandskydd har som utgångspunkt Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 och det
Allmänna rådet från Statens räddningsverk, SVRFS 2004:3, med kommentarer om ett
systematiskt brandskydd.
Granskningen har avgränsats till det organisatoriska brandskyddet och till äldreboendena
Björkebygården i Hedenäset och Särkivaaragården i centrala Övertorneå. Skalskyddet har
granskats översiktligt. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.
Verksamheten vi granskat är speciell ur brandskyddssynpunkt, då vårdtagarna vid äldreboenden är helt beroende av personalens agerande. I händelse av brand bygger brandskyddet
mycket på att personalen kan genomföra en snabb och effektiv insats när de får kännedom om
händelsen och därigenom kunna bekämpa elden tills räddningstjänstens insatser kan påbörjas.
Med utgångspunkt från den genomförda granskningen är vår samlade bedömning att den
interna kontrollen för brandskyddet vid kommunens äldreboenden inte är tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på följande:








Lagen om skydd mot olyckor är inte inarbetad i verksamhetens säkerhetsarbete, vad
gäller det systematiska brandskyddsarbetet. Detta är en viktig förutsättning i denna lag.
Enligt genomförda intervjuer inom socialförvaltningen är ansvaret för det förebyggande
arbetet med brandsäkerhet mellan fastighetsägare (Tekniska enheten) och hyresgäst
(socialförvaltningen) idag inte tydligt.
Det finns delvis en handlingsplan för vad som ska göras för att förebygga brandtillbud
och brandskador inom verksamheten. Detta, genom en gemensam Brandskyddspärm för
kommunens äldreboenden. Men pärmen används inte och är inte uppdaterad.
Enligt genomförda intervjuer har personalen inte tillräcklig kompetens i brandskydd och
utrymning.
Utrymningsövningar som utgår från att brand uppstått vid de granskade äldreboendena
skedde 2012 0ch 2013, vilket vi ser som positivt.
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Det finns blanketter för personalens systematiska egenkontroll av brandskyddet. Men,
enligt genomförda intervjuer, har sådana systematiska kontroller inte genomförts på
många år.
Genom den sökning som granskningen genomfört av socialnämndens protokoll från
januari 2012 till maj 2014 har det inte gått att spåra att information eller ärenden om
äldreboendens brandskydd eller tillbud inom dessa har delgivits eller behandlats av
nämnden.

Vi bedömer sammantaget att de i granskningen konstaterade bristerna är allvarliga och menar
att socialnämnden och socialförvaltningen snarast har att utveckla en systematisk styrning för
att nämnden kan anses ha en tillräcklig intern kontroll inom området brandskydd för äldreboenden. En utgångspunkt kan vara att socialförvaltningen utarbetar och nämnden antar en
brandskyddspolicy.
I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport.
För revisorerna i Övertorneå kommun

Karl-Erik Taavo
Ordf

Margareta Törelid-Haapaniemi,
Revisor

_____________________________________________________________
Bilaga: Revisionsrapport ”Brand- och skalskydd vid äldreboenden”, september 2014, PwC.
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