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Sammanfattning
Natten till den 19 februari 2014 utbröt en lägenhetsbrand i
servicehuset Vintertullen. Storstockholms brandförsvar har
genomfört en fördjupad olycksundersökning av lägenhetsbranden i
servicehuset. Olycksundersökningens slutsats är bland annat att
samhället inte har bidragit med vare sig tillsyn eller hjälpinsatser för
att säkerställa en skälig brandskyddsnivå i den boendes lägenhet.
För en slutlig analys inväntar förvaltningen polisens rapport.
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Bakgrund
Natten till den 19 februari 2014 utbröt en lägenhetsbrand i
servicehuset Vintertullen. Sex boende fördes till sjukhus, varav två
avled till följd av sina skador. Vad som orsakade branden i
servicehuset är inte klarlagt men att personen som bodde i
lägenheten inte själv haft förmågan att upprätthålla ett skäligt
brandskydd1 i sin lägenhet är tydligt.
Ärendet
Storstockholms brandförsvar har genomfört en fördjupad
olycksundersökning av lägenhetsbranden i servicehuset, se bilaga 1.
Olycksundersökningen syftar främst till ett lärande med
säkerhetshöjande effekt som ska uppnås antingen hos
räddningstjänsten eller hos andra aktörer. Olycksundersökningens
slutsats är bland annat att samhället inte har bidragit med vare sig
tillsyn eller hjälpinsatser för att säkerställa en skälig
brandskyddsnivå i den boendes lägenhet.
Utredningen visar en omfattande rökspridning i byggnaden.
Förutom den spridning som orsakades av att brandlägenhetens dörr
stod öppen är det sannolikt att spridningen till angränsande
lägenheter har skett via otätheter, skador i brandcellsgräns,
håligheter i innerväggar samt via ventilationssystemet. I vissa fall
berodde spridningen på brister i det brandtekniska brandskyddet.
Det är troligt att den vertikala spridningen i huvudsak skett via
ventilationssystemet eftersom inga otätheter i bjälklag har kunnat
påvisas. Det är sannolikt att det ventilationstekniska brandskyddet
misslyckats med att hindra rökspridning mellan brandceller.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt olycksundersökningen agerade den personal som tjänstgjorde
på servicehuset under natten så som avsett när brandlarmet gick,
men kunde inte komma fram till brandlägenheten på grund av den
rökfyllda korridoren.
Den boende i brandlägenheten hade inga hjälpinsatser utöver ett
biståndsbeslut om lägenhet i servicehus. Biståndshandläggaren
träffar personer med biståndsbeslut vid minst ett tillfälle per år,
vanligtvis i den enskildes bostad. I biståndshandläggarens roll ingår
att observera om det finns riskfaktorer i hemmiljön och utifrån det
ge råd och vägledning. Det ingår också att göra en bedömning av
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personernas fysiska och psykiska förutsättningar i boendet. I sin
kontakt med den enskilde måste biståndshandläggaren visa stor
respekt för den enskildes integritet och samtidigt göra en
bedömning av brandskyddet i den enskildes bostad. Svårigheten
ligger i att bedöma när man inte längre kan ta hänsyn till den
enskildes integritet på grund av allmän fara för den enskilde och
andra i omgivningen.
För att förebygga liknande händelser har förvaltningen beslutat att
vidta en rad åtgärder:
 Kompetenshöjning kring brandskydd och
brandförebyggande arbete för chefer påbörjades i mars
2014.
 Förvaltningen genomförde en inventering av det
systematiska brandskyddsarbetet vid vård- och
omsorgsboendena under mars och april 2014.
 Inventering av behov av förstärkt brandskydd hos enskilda
genomförs löpande enligt äldreförvaltningens checklista och
åtgärder vidtas hos var och en efter behov.
 Förvaltningen har en ny brandskyddspolicy sedan den 6 maj
2014, som anger en miniminivå för verksamheternas
brandskyddsarbete.
 Delegationsordningen reviderades den 12 juni 2014 och
förtydligar att förvaltningschefen vidaredelegerar det
systematiska brandskyddsarbetet i enlighet med den
formella brandskyddsorganisationen.
 Verksamheternas systematiska brandskyddsarbete följs upp
genom en enkätundersökning (utifrån brandskyddspolicyn)
under juli 2014.
 Kompetenshöjning planeras för de olika
personalkategorierna inom avdelningarna för äldreomsorg
och socialtjänst som gäller metoder för att bemöta och ändra
beteendet hos personer med samlarbeteende.
Förvaltningen föreslår att det i lägenheter med förhöjd brandrisk ska
finnas möjlighet att installera en portabel sprinkleranläggning. För
att bedöma behovet av detta behöver en policy och rutin tas fram.
För en slutlig analys inväntar förvaltningen polisens rapport.
Bilagor
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