
 

 

Motion till kommunfullmäktige 
2023-02-27 

 

av HåboDemokraterna (HD) 
 

Säkra personalens kompetens i brandsäkerhet 
 

”Klockan 08.25 på söndagsmorgonen går larmet. Det brinner i Änglamarks äldreboende i Västerås. En äldre 
kvinna kommer inte ut, hon får livshotande skador och avlider senare på sjukhus. Hade personalen på 

äldreboendet haft utbildning i brandskydd skulle kvinnans liv antagligen ha gått att rädda.” (ur Tidningen 

Brandsäkert nr 6, 2017).   

 
I Håbo kommun har vi varit förskonade från stora bränder på våra omsorgsboenden. Som omsorgstagare på 

ett boende är man enormt utlämnad till personalens förmåga, kunskap och rutiner om att hjälpa och om det 

finns brister i brandskyddet är det stor risk att det inte uppdagas förrän det faktiskt brinner.  
 

I Riktlinjerna för systematiskt brandskyddsarbete, tagna av kommunfullmäktige 2019-02-25, §§ 14 

står: 

-  Att respektive verksamhet är ansvarig för att säkerställa kunskapsnivån genom att medarbetarna är 

utbildade.  

- Att det ligger i verksamhetens ansvar att genomföra och dokumentera utrymningsövningar 

- Att samtliga anställda ska ges brandskyddsutbildning var tredje år av Räddningstjänsten. 

- Att extrapersonal (tex. praktikanter och timanställda) ska erhålla en grundläggande brand- och 

säkerhetsinformation. 

HåboDemokraterna har uppmärksammat  

- Att det arbetar personal inom omsorgen som har arbetat i mer än tre år utan att genomgå 

- brandutbildning.  

- Att det finns brandskyddsansvariga som inte har genomgått brandutbildning.  

- Att det arbetar vikarier som inte fått information om brandskyddet  

- Att det arbetar vikarier på schema under längre tid, som inte genomgått brandutbildning 

- Att man i vissa verksamheter inom omsorgen, aldrig har genomfört brandövningar. 

HåboDemokraterna ser mycket allvarligt på detta och vet att Covidpandemin ofta ligger till grund för olika 

förseningar. Dock anser HåboDemokraterna att grundläggande säkerhetsutbildningar aldrig ska upphöra på 

grund av en kris.  

Förslag till beslut 

Med anledning av ovanstående yrkar HåboDemokraterna: 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att säkra att all personal, inklusive månadsanställda eller vikarier 

som är schemalagda, inom omsorgens verksamheter genomför brandutbildning 

 
- Att kommunfullmäktige beslutar att säkra att alla verksamheter genomför brandövningar varje år 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att säkra att alla timvikarier inom omsorgens verksamheter får 

grundläggande brand- och säkerhetsinformation i sin introduktion  

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att säkra att personal som aldrig genomgått brandutbildning, aldrig 

arbetar ensamma i en verksamhet resp. på en avdelning i särskilt boende 


