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Granskning av brand- och skalskydd vid äldreboenden och skolor
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun, inom ramen för 2014
års revision, granskat om socialnämnden resp barn-, utbildning- och kulturnämnden har
tillräcklig intern kontroll avseende ansvaret för ett skäligt brand- och skalskydd vid
kommunens äldreboenden och skolor. Innebörden av ett skäligt brandskydd har sin
utgångspunkt i Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, och det Allmänna rådet från
Statens räddningsverk SVRS 2004:3 med kommentarer om ett systematiskt brandskydd.
I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.
Verksamheten vid äldreboenden är speciell ur brandskyddssynpunkt, då vårdtagarna vid
äldreboenden är helt beroende av personalens agerande. Personalen är i sin tur beroende
av att brandvarningssystem fungerar, tekniska anordningar fungerar och att det finns
tillräckliga och effektiva utrymningsvägar. Även verksamheten vid skolor är väsentliga ur
brandskyddssynpunkt, då den omfattas av många fastigheter, många elever i olika åldrar
samt ett stort antal pedagogisk och administrativ personal.
I händelse av brand bygger brandskyddet mycket på att aktuell personal kan genomföra en
snabb och effektiv insats när de får kännedom om händelsen och därigenom kunna
bekämpa elden tills räddningstjänstens insatser kan påbörjas.
Vår samlade bedömning från den genomförda granskningen är att vare sig socialnämnden
eller barn, utbildning- och kulturnämnden bedriver tillräcklig intern kontroll för ett
skäligt brandskydd vid äldreboenden resp skolor. Vår bedömning grundar sig på följande:





Lagen om skydd mot olyckor är inte inarbetad i verksamheterna säkerhetsarbete
vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet.
Enligt genomförda intervjuer inom socialförvaltningen samt ungdoms-,
utbildnings- och kulturförvaltningen är ansvaret för det förebyggande arbetet med
brandsäkerhet inte tydligt.
Det finns endast delvis handlingsplaner inom de granskade enheterna för vad som
ska göras för att förebygga ett brandtillbud och att brandskador inträffar inom
verksamheterna. Äldreboendet Gunillahem har en pärm för systematiskt
brandskyddsarbete som innehåller olika avsnitt över hur man ska förebygga
bränder, men även hur man ska agera vid brand.
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Vid de tillsyner som kommunens räddningstjänst under 2014 utfört vid de
granskade enheterna angavs att utbildningar och utbildningsplaner saknades kring
brandskyddsarbetet.
Inga utrymningsövningar har skett vid de granskade äldreboendena under de
senaste åren. Vid de granskade skolorna sker en övning per år.
Vid granskade äldreboenden utförs systematiska egenkontroller av brandskyddet
med jämna mellanrum. Vid granskade skolor utförs inga systematiska
egenkontroller.
Genom den sökning som granskningen genomfört av socialnämndens samt
ungdoms-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll från januari 2013 till
december 2014 har det inte gått att spåra att information om äldreboendenas och
skolornas brandskydds-arbete delgivits eller behandlats av nämnderna. Vad gäller
rapportering av brandtillbud har granskningen funnit ett sådant. Det gällde till
ungdoms-, utbildnings- och kulturnämnden angående ett tillbud vid en skola 2013.

Vi bedömer att socialnämnden och socialförvaltningen respektive barn-, utbildning- och
kulturnämnden behöver utveckla en systematisk styrning och uppföljning för att
nämnderna kan anses ha en tillräcklig systematisk intern kontroll inom området
brandskydd. En utgångspunkt kan vara att de två förvaltningarna utarbetar och de två
nämnderna antar en brandskyddspolicy som realiseras i förvaltningarnas verksamheter.
Vidare bör kommunstyrelsen utifrån sin ledande roll i kommunen ta initiativ till att
fungerande system och rutiner för brand- och skalskydd införs i samtliga kommunala
verksamheter liksom i de kommunala bolagen.
Vi emotser nämndernas svar på vår granskning till 2015-05-01.
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