
Brandsäker bostad för alla 
 



Nuläge 

• Hundratal jobbar 

• Frågetecken kvalitén 

• MSB luddiga  

• Förvaltningar 
behöver jobba bättre 
tillsammans 



Starta dialogen med film 

https://www.youtube.com/watch?v=XjVRV78UHJ0


Att minska antalet omkomna 
med en tredjedel 

Definition 

Att minska antalet allvarligt 
skadade med en tredjedel 
 



Vem är motorn? 

Uppsala: Brandförsvaret + Kontoret för hälsa, vård och omsorg  

 

Varberg: Räddningstjänst + organisation för trygghetslarm  

 

Linköping: ”Statistik och utredningar” + ansvariga för 
verksamhet i och ägare av vårdboenden 

 

Örebro kommun: kommunledningskontorets säkerhetsenhet +  
enhetschefer inom förvaltningen för funktionsnedsatta, vård- och 
omsorgs- och socialförvaltningen 

 

 

 

 

 

  

 

 



Kartlägga riskbilden 

• Missbruk och beroende 

• Demenssjukdom 

• Psykisk sjukdom/psykisk 
störning 

• Fysiska funktionsnedsättningar 

• Ensamboende 

• Rökning 

• Samlarbeteende 

• Tidigare inträffade tillbud 

• Pyromani 

• Självmordsbenägenhet 



Olika utgångslägen ger olika lösningar 

Den som behöver stöd kan bo i:  

• särskilt boende 

• ordinärt boende med behovsprövade insatser 

• ordinärt boende utan behovsprövade insatser  

• boende med bostadssociala kontrakt 

 

 



Linköpings kommun 

Resultat 

• Brandskydd 
uppmärksammats 
  

• Fler medvetna om behov 
av riskanalys  

 

• Riskinventering av 
respektive förvaltning 

Åtgärder 

• 20 mobila sprinkler i 
särskilt boende 
 

• Fyra löste ut   
 

• Vid tre tillfällen räddade  
både liv & egendom 



Örebro kommun 

Resultat 

• 48 individer riskutsatta 
av ca 1700 
  

• Ordinärt boende, 
bostadssociala kontrakt, 
särskilda boenden  

 

• Ökat engagemang & bra 
samarbete 

 

 

Åtgärder 

• 12 mobila sprinkler för  
16 lägenheter 
 

• Brandvarnare & spisvakt 
 

• Automatiska brandlarm i 
kommunala boenden 



Varberg kommun 

Resultat 

• Gemensam inställning till 
brand- & 
olycksförebyggande 
arbete växer fram 

 

• Ordinärt boende med 
behovsprövade insatser  
  

 

Åtgärder 

• Utbildning av 
trygghetslarmpersonal 
 

• Personal vet vad de kan 
göra förebyggande 

 

• Incidenter förmedlas  
 



Uppsala kommun 

Resultat 

• Utförare av hemvård 
jobbar förebyggande 

 

• Ordinärt boende med 
behovsprövade insatser  
  

 

Åtgärder 

• Utbildning personal i 
hemvård 
 

• Personal ”städar bort” 
risker 
 

• Samtal med checklista 1 
ggr/år 
 

• Krav vid upphandling  
 



Vägledningens innehåll 

• Beslut och politisk förankring 

• Definiera berörda personer och aktörer 

• Kunskap och utbildning 

• Juridiska aspekter 

• Följa upp och utvärdera 

• Exempel på checklista och infoblad 



Hitta material & frågor 

www.msb.se/aktivmotbrand 

aktivmotbrand@msb.se 

 




