Svar på interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande
om det systematiska brandskyddsarbetet på stadens äldreboenden.
Ann Catrine Fogelgren (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
det systematiska brandskyddsarbetet på stadens äldreboenden. Kommunstyrelsens ordförande
har överlåtit till mig att svara på interpellationen.
Att de äldre som bor på något av stadens äldreboenden ska känna sig trygga och säkra, är en
åsikt jag helt delar med Ann Catrine Fogelgren. Inte heller har jag någon avvikande åsikt när
det gäller vikten av att det finns rutiner, och ett fungerande brandskyddsarbete, som all
personal känner väl till.
Hur ska du säkerställa att alla äldreboenden i våra stadsdelar efterlever lagstiftningen
och de riktlinjer Göteborgs Stad har upprättat inom området SBA?
Stadsrevisionen har i sitt uppdrag att granska stadens verksamheter, där det systematiska
brandskyddsarbetet är en del. Att det finns brister i det systematiska brandskyddsarbetet är
naturligtvis oacceptabelt. Däremot är det positivt att de upptäcks, vi vill ju att stadsrevisionen
ska tala om för oss vad som behöver bli bättre. Att stadsrevisionen nu i flera förvaltningar
upptäckt att det finns brister gör att berörda nämnder får anledning att se över hur rutiner och
lagstiftning, samt den interna kontrollen fungerar. I flera av äldreboendena finns också andra
verksamheter, som till exempel kök, dagverksamhet, förskolor, eller annat. Det gör att fler
parter ska arbeta tillsammans och ansvara för att brandskyddet fungerar, tillsammans med
fastighetsägarens representant, som också har en del i SBA. Här finns säkerligen arbetssätt
som behövs förbättras.
Vilka åtgärder kommer du att vidta för att stadsdelsnämnderna fullföljer sina uppdrag
och tar ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet?
Stadsdelsnämnderna har ansvar för att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera i hela
stadsdelen. I de fall det inte gör det, som till exempel de fall som nämns ovan har också
berörda nämnder fått ta del av den kritik som riktas. Bland annat har SDN Askim-FrölundaHögsbo fått kritik för att de inte från förvaltningen rapporterats en uppföljning om SBA eller
heller efterfrågats av nämnden. Vi behöver därför ständigt utveckla uppföljningssystemen för
nämnder och styrelser för att kunna granska hur det systematiska brandskyddet fungerar.
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Trygghet och säkerhet om de äldre som lever på våra äldreboenden ska kunna
garanteras. Varenda person som lever på något av stadens äldreboenden ska kunna lita
på att personal vet hur de ska agera vid brand, att rutiner kring brandskyddsarbetet
fungerar och att organisationen är rustat för brand. De äldre är helt beroende av
personalens agerande om brand uppstår. Personalen i sin tur är helt beroende av att det
finns ett fungerade brandvarningssystem och ett brandskyddsarbete som efterlevs och
fungerar tillfredställande. Brister i dessa grundläggande brandskyddsrutiner innebär risk
för äldres och personals liv och hälsa. Det är brister som vi inte kan acceptera.
Stadsrevisionen har i sina granskningar av äldreboendens systematiska
brandskyddsarbete gjort ett flertal iakttagelser och anmärkningar på flera av stadens
äldreboenden. Iakttagelser som är oacceptabla och som underkänner berörda
stadsdelsnämnders systematiska brandskyddsarbete.
I granskningen av äldreboenden i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo bedömer man att
stadsdelsnämndens systematiska brandskyddsarbete har allvarliga brister. Det brister
vad gäller organisation, dokumentation, riskanalyser, övning och utbildning. Ingen
uppföljning sker och sammantaget innebär det att de äldres liv och hälsa är hotat till den
grad att boendena är livsfarliga om brand skulle uppstå.
På äldreboenden i stadsdelen Norra Hisingen, Västra Hisingen och Angered fastställs
också brister i det systematiska brandskyddsarbete som innebär fara för äldres hälsa och
liv. På stadsdelsförvaltningen i Angered bemötte man bristerna på några av stadsdelens
äldreboende med förvåning. Trots vetskapen om att man redan vid tidigare granskningar
från Stadsrevisionen gjort bedömningar om att det fanns brister i brandskyddsarbetet.
Man har, trots flertal anmärkningar, inte åtgärdat de fel som Stadsrevisionen tidigare år
har anmärkt på.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera i
hela stadsdelen. Sedan år 2004 gäller lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Den
reglerar ansvarsskyldighet och rättigheter för det breda begreppet skydd mot olyckor för
den enskilde, för kommunen och för staten. Till denna lag har regeringen skrivit en
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har gett ut ett antal föreskrifter och allmänna råd. Utöver rådande lagstiftning
har staden upprättat riktlinjer som ett komplement till lagstiftningen och ett
förtydligande inom området Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
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Med det som bakgrund vill jag ställa följande frågor:
•
•

Hur ska du säkerställa att alla äldreboenden i våra stadsdelar efterlever
lagstiftningen och de riktlinjer Göteborgs stad har upprättat inom området SBA?
Vilka åtgärder kommer du att vidta för att stadsdelsnämnderna fullföljer sitt uppdrag
och tar ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet?

Ann Catrine Fogelgren (L)
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