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socialnämndens svar på motionen

Sammanfattning

”Motion angående brandskydd i hemmet för äldre personer som är
beroende av hemtjänst och sjukvård i hemmet” (SD) har inlämnats
till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden att i samverkan med
varandra starta ett projekt i syfte att uppnå ett gott förebyggande
brandskydd för våra äldre i Lunds kommun. Dessa två
nämnder/förvaltningar ska kontakta Räddningstjänsten Syd och
anhålla om att inleda ett närmare samarbete.
Yttrandet innehåller ett förslag på svar på motionen.

Underlag för beslutet
•
•

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 (denna
skrivelse)

”Motion angående brandskydd i hemmet för äldre personer
som är beroende av hemtjänst och sjukvård i hemmet” 202102-01

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se
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”Motion angående brandskydd i hemmet för äldre personer som är
beroende av hemtjänst och sjukvård i hemmet” (SD) har inlämnats
till kommunfullmäktige. Socialnämnden har fått för yttrande till
kommunkontoret senast 2021-05-31.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger uppdrag till
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden att i samverkan med
varandra starta ett projekt i syfte att uppnå ett gott förebyggande
brandskydd för våra äldre i Lunds kommun. Dessa två
nämnder/förvaltningar ska kontakta Räddningstjänsten Syd och
anhålla om att inleda ett närmare samarbete.

Projektet ska vara inriktat på att utbilda hemtjänstpersonal,
hemvårdspersonal och annan berörd kommunal personal, så att
dessa blir kompetenta i att lokalisera brister i brukares brandskydd,
och guida brukaren i hur dessa brister bäst löses. Projektet även ska
innebära att äldre erbjuds en gratis endagsutbildning av kommunen
och dess samarbetspartners, lämpligtvis Räddningstjänsten Syd, i
hur brandsäkerheten i hemmet kan förbättras. Finansiering sker
genom att de två nämnderna tillskjuts medel från kommunstyrelsens
reserverade medel, tills medel kan tillskjutas inom den ordinarie
budgetprocessen.

I motionen lyfts fram att ”Risken att dö är inte jämnt fördelad i
befolkningen utan uppvisar tydliga skillnader, framförallt beroende
på ålder och social utsatthet.

I motionen anges att Socialtjänsten enligt SoL har ett ansvar att
erbjuda individanpassat boende för personer med hemtjänst. Det
stämmer ej. I övrigt är motionen i hög grad riktat till vård- och
omsorgsnämnden då de har ansvar för insatsen hemtjänst enligt
reglementet. Detta yttrande utgår från de insatser som
socialnämnden ansvarar för vilket avser olika former av stöd i
bostaden såsom boendestöd för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning och/eller insatsen stödlägenhet. Det kan också
nämnas att de flesta äldre personer ges stöd genom vård- och
omsorgsnämnden.
Stöd från socialtjänsten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en vägledning som
publicerades i december 2020; Brandsäkerbostad för alla - stärkt
brandskydd för särskilt riskutsatta individer. Vägledning kompletteras
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med ett utbildningsmaterial och filmer. I vägledningen refereras till
forskning kring riskgrupper där det tydligt framgår att flera av
socialnämndens målgrupper har höjd risk för att drabbas av skada
genom brand.

Fokus för verksamheten är att utifrån socialtjänstlagen ge god vård
och omsorg. Förvaltningen bedömer inte att det finns utrymme eller
möjlighet för personal som ger personer stöd i sitt boende att utöka
sina arbetsuppgifter med att ta ansvar för förebyggande
brandskyddsarbete. Däremot kan socialförvaltningen bidra genom
att öka kunskapen om risker genom beskrivit utbildningsmaterial
och stärka samarbetet med hyresvärden i denna fråga. Sedan år
2018 har socialnämnden överlämnat hyresvärdsansvaret till
servicenämnden genom bostadsavdelningen. Bostadsavdelningen
har i ansvar att som hyresvärd göra regelbundna besök i bostaden
och tillförsäkra att bostaden är säker. Vid inflyttning eller
uppföljning av stödlägenhet behöver socialtjänsten och
bostadsavdelningen identifiera riskindivider för att bidra med stöd
och/eller hjälpmedel som kan bidra till att minska risken till brand.
Det finns även ett samarbete med Räddningstjänsten Syd som i sitt
uppdrag bedriver ett förebyggande arbete. Samarbetet utgår från
enskilda ärenden inom exempelvis det vräkningsförebyggande
arbetet när det uppmärksammas att det finns personer som saknar
hemtjänst eller annat stöd men där det kan finnas behov av stöd. I
dessa ärenden arbetar socialtjänsten för att motivera den enskilde
till att ta emot stöd.

När socialtjänsten utifrån individuella behov ger stöd i boendet kan
insatserna innebära att stödet bidrar till ett förebyggande
brandskydd genom att exempelvis motivera och stödja den enskilde
till att ta ansvar för tillsyn av brandvarnare och att minska
brandfarliga situationer. Detta är viktiga aspekter i att den enskilde
ska kunna bo och leva som andra. Det bedöms däremot inte i möjligt
för verksamheten att ta sig an ett ytterligare ansvar i sitt uppdrag.

Beredning

Ärendet har förberetts av förvaltningens Resurs- och
utvecklingsenhet tillsammans med verksamhetschefer och
enhetschef.

Barnets bästa

I det stöd som ges till personer med behov av stöd i hemmet inom
socialnämndens ansvar kan det bo barn. Utifrån barnkonventionen
är det artikel 6 som är mest relevant som understryker varje barns
rätt till liv, överlevnad och utveckling. Ett starkare samarbete med
kommunens bostadsavdelning i denna fråga bidrar till barnets bästa.
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Föredragning
Förvaltningen bedömer inte att det finns utrymme eller möjlighet för
personal som ger stöd i boende att utöka sina arbetsuppgifter med
att ta ansvar för förebyggande brandskyddsarbete. Däremot finns
det ett bra vägledande material från MSB och Socialstyrelsen som
berörd personal bör ta del av för att bättre kunna identifiera risker
till brand vilket i första hand ska kommuniceras till kommunens
bostadsavdelning som i många fall är hyresvärd som kan bidra med
installation av olika förebyggande hjälpmedel i lägenheter såsom
exempelvis spisvakt.

I enskilda ärenden finns idag ett samarbete med Räddningstjänsten
Syd samt att när socialtjänsten utifrån individuella behov ger stöd i
boendet kan insatserna innebära att stödet bidrar till ett
förebyggande brandskydd genom att exempelvis motivera och stödja
den enskilde till att ta ansvar för tillsyn av brandvarnare och att
minska brandfarliga situationer. Fokus för verksamheten är att
utifrån socialtjänstlagen ge god vård och omsorg. Det bedöms inte i
möjligt för verksamheten att ta sig an ett ytterligare ansvar i sitt
uppdrag.
Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
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