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Yttrande avseende "Motion angående brandskydd i
hemmet för äldre personer som är beroende av
hemtjänst och sjukvård i hemmet"
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2021-04-30

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 vårdoch 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.
att 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.
att 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.
att finansiering sker genom att de två nämnderna tillskjuts medel
från kommunstyrelsens reserverade medel, tills medel kan tillskjutas
inom den ordinarie budgetprocessen.

Underlag för beslutet


Postadress

Box 41
221 00 Lund

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30
Yttrande avseende ”Motion angående brandskydd i hemmet

Besöksadress

Bangatan 10a

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2021-04-30

2 (5)
Diarienummer

VOO 2021/0148



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

Ärendet
Bakgrund
”Motion angående brandskydd i hemmet för äldre personer som är
beroende av hemtjänst och sjukvård i hemmet” (SD) har inlämnats
till kommunfullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden har fått för
yttrande till kommunkontoret senast 2021-05-31.
I motionen föreslås
att kommunfullmäktige ger uppdrag till socialnämnden och vårdoch 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.
att 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.
att 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.
att 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.1
I motionen anges att Socialtjänsten enligt SoL har ett ansvar att
erbjuda individanpassat boende för personer med hemtjänst. Det
stämmer ej.

Motion angående brandskydd i hemmet för äldre personer som är beroende av
hemtjänst och sjukvård i hemmet 2021-02-01
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Räddningstjänsten Syd erbjuder bla kostnadsfria hembesök hos
seniorer
Räddningstjänsten Syds seniorsamordnare håller ihop allt inom
räddningstjänsten som rör brandsäkerhet för seniorer. Det innebär
bland annat kontakter med pensionärsföreningar och
äldreomsorgen. Andra samverkanspartners är
överförmyndarenheten med sina gode män, äldrevårdsavdelningen i
Lund samt en del team som arbetar med minnesproblematik
(demensteam). Räddningstjänsten erbjuder kostnadsfria hembesök,
är ute på mötesplatser och försöker sprida informationen till så
många som möjligt.2
På vård- och omsorgsnämndens digitala träffpunkt finns tex ett
digitalt informationsmaterial om brandsäkerhet som riktar sig direkt
till de äldre-framtaget av seniorsamordnaren Räddningstjänst Syd.
Seniorsamordnaren har lyft att det är svårt att nå fram med sin
information till riskgrupper inom hemvården med behov av
hembesök (tex brukare med kognitiv svikt, riskabelt handhavande av
cigaretter eller rörelsehinder).3
Seniorsamordnaren inom Räddningstjänst Syd kommer gärna ut och
informera hemtjänstpersonal för att de ska kunna stödja brukare i
behov av hembesök från Räddningstjänst Syd. Det sker redan idag att
Seniorsamordnaren har viss information för hemvårdspersonal. Till
hemtjänstpersonal har Seniorsamordnaren inom Räddningstjänst
Syd även tagit fram ett digitalt material.4
Förebyggande hembesök och informationsmöten för 80-åringar
Alla som bor i Lunds kommun och som inte har regelbundna
hemvårdsinsatser erbjuds via brev ett förebyggande hembesök eller
informationsmöte det år man fyller 80 år. Syftet med besöket eller
mötet är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och
öka tryggheten genom information om vad den äldre kan få hjälp
med och vart de kan vända sig för att ansöka om hjälp. Besöket ska
också motivera till en bättre säkerhet i vardagen för att förebygga
fallolyckor.
Vård- och omsorgsförvaltningen brukar vid de förebyggande
hembesöken och informationsmötena informera om att
Räddningstjänst Syd erbjuder kostnadsfria hembesök för
information om brandskydd.5

https://www.rsyd.se/hem-och-fritid/senior/ 2021-04-12
Telefonsamtal Seniorsamordnare Räddningstjänst Syd 2021-04-15
4 Telefonsamtal Seniorsamordnare Räddningstjänst Syd 2021-04-15
5 Biståndshandläggare svarar för Förebyggande hembesök/information äldre 80 år
2
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Brandvarnare kopplat till trygghetslarm
Till brukare med förhöjd risk erbjuder vård- och
omsorgsförvaltningen brandvarnare kopplat till trygghetslarm. Även
om brukaren själv inte skulle reagera på en brandvarnare, är det
någon annan som skulle reagera ifall den här brandvarnaren
aktiverades –en jourhandläggare i vård- och omsorgsförvaltningens
larmcentral. Förstärkningen av brukarens brandskydd ligger inte i
snabbare evakuering, utan i att en aktiverad brandvarnare alltid blir
uppmärksammad och att räddningstjänsten då kan larmas vid
behov.6
Idag har vård- och omsorgsförvaltningen 31 stycken brandvarnare
kopplat till trygghetslarm monterade. Hemvården hör av sig till vårdoch omsorgsjouren när de ser ett behov, men montering har även
skett efter kontakt från seniorsamordnaren på räddningstjänsten.7
I huvudsak handlar behovet om att brandrisken av någon anledning
kan vara påtagligt förhöjd, eller att brukarens förmåga/möjlighet att
sätta sig i säkerhet i händelse av brand är påtagligt försämrad.
Exempel på grupper av brukare, där behovet skulle kunna finnas är
rörelsehindrade med nedsatt förmåga att sätta sig i säkerhet,
personer med kognitiv svikt, rökare med riskabelt handhavande av
cigaretter, samlare eller personer med missbruksproblematik.8
Vård- och omsorgsförvaltningens stöd
Vård- och omsorgsförvaltningens fokus är att utifrån
Socialtjänstlagen ge god vård och omsorg. Förvaltningen bedömer
inte att det finns utrymme eller möjlighet för hemvårdspersonal att
utöka sina arbetsuppgifter med att ta ansvar för förebyggande
brandskyddsarbete. Hemvården kan samverka med Räddningstjänst
Syd genom att agera som informationsförmedlare. Hemvården kan
förmedla informationsmaterial till alla brukare i hemvården.
Hemvårdspersonal kan också utgöra stöd för brukare i att ta kontakt
med Räddningstjänst Syd. Dessutom samverkar förvaltningen enligt
ovan genom tex kontaktinformation vid förebyggande hembesök,
information på digitala träffpunkten samt installation av
brandvarnare kopplat till trygghetslarm.9

Föredragning
Förvaltningen bedömer inte att det finns utrymme eller möjlighet för
hemvårdspersonal att utöka sina arbetsuppgifter med att ta ansvar
för förebyggande brandskyddsarbete. Vård- och
Informationsmaterial hemvården
Mail voo jouren
8 Informationsmaterial hemvården
9 Verksamhetschef hemvården 2021-04-21
6
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omsorgsförvaltningens fokus är att utifrån Socialtjänstlagen ge god
vård och omsorg. Då verksamheten måsta förhålla sig till
personalomsättning och ett stort utbildningsbehov inom olika delar
av vård- och omsorgsområdet bedöms det inte möjligt att hålla
baspersonalen i hemvården utbildade avseende förebyggande
brandskyddsåtgärder. Räddningstjänst Syd erbjuder redan idag
förebyggande information om brandskydd och förebyggande
hembesök i Lund.
Seniorsamordnaren inom Räddningstjänst Syd kommer gärna ut för
att informera hemtjänstpersonal. Förvaltningen bedömer att det är
viktigt att samverka med Räddningstjänst Syd genom att agera som
informationsförmedlare till brukare i hemvården. Hemvårdspersonal
kan också utgöra stöd för personal för kontakt med Räddningstjänst
Syd.
Räddningstjänst Syd innehar redan idag kompetens och resurser för
förebyggande brandskyddsarbete riktat mot äldre. Förvaltningen
bedömer därmed inte att socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden ska starta ett gemensamt projekt i syfte att bygga
upp kompetens avseende förebyggande brandskyddsarbete för
förvaltningarnas brukare. Vård- och omsorgsförvaltningen har haft
kontakt med socialförvaltningen som delar den bedömningen.

Beredning
Utredare bla haft kontakt med Seniorsamordnare Räddningstjänst
Syd.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet då
ärendet avser äldre personer beroende av hemtjänst och sjukvård i
hemmet.

Konsekvenser personer med funktionsnedsättning
Äldre personer med funktionsnedsättning kan vara aktuella för stöd
av förebyggande brandskydd i hemmet. Det erbjuds redan idag av
Räddningstjänst Syd.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Birgitta Åkerson
Projektledare

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: Kommunkontoret

