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ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapporten Brandskyddet i landstingets vårdlokaler för yttrande.
FÖRSLAG TILL B E S L U T
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrevisorerna har granskat landstinget brandskyddsarbete utifrån styrperspektivet med fokus på landstingsstyrelsen. Det praktiska brandskyddsarbetet i vårdlokalerna utgår från de två stora akutsjukhusen Karolinska universitetssjukhuset och
Södersjukhuset A B samt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Revisorerna anser att landstingsstyrelsen bör besluta om riktlinjer som syftar till att
förstärka och förtydliga landstingsstyrelsens ansvar för brandsäkerheten och bidra till
en tydligare roll i förhållandet till hyresgästerna.
Landstingsstyrelsens förvaltning delar landstingsrevisorernas uppfattning att brandskyddet generellt inte fungerar på ett helt godtagbart sätt. Det pågår dock arbete för
att förbättra brandskyddet.
Landstingsgemensamma riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbetet utarbetas för
närvarande och beslut i landstingsstyrelsen bedöms kunna tas under hösten. Det
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kommer även att ske en utveckling av landstingets arbetsmetodik för brandskydd, ITstöd, egen kontroll och utbildning i brandskyddsarbete.
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ÄRENDET O C H DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har den 7 december 2010 överlämnat rapporten Brandskyddet i landstingets vårdlokaler, för yttrande.
Landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 15 mars 2011 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att som yttrande över landstingsrevisorernas rapport
Brandskyddet i landstingets vårdlokaler överlämna direktörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.
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Brandskyddet i landstingets
vårdlokaler
> Sedan 2009 har det inte funnits något samverkansorgan
för säkerhetsfrågor inom landstinget. Det saknas en
systematisk samlad uppföljning av brandskyddet och
det är fortfarande oklart hur säkerhetsfrågorna kanaliseras till landstingsstyrelsen.
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Landstingsstyrelsen bör i sin roll som fastighetsägare
och ytterst ansvarig för brandsäkerheten inom landstingets vårdanläggningar, av Locum begära en samlad
strategi/uppföljningsrapport för brandsäkerhetsarbetet.

>

Landstingsstyrelsen bör besluta om riktlinjer som syftar
till att förstärka och förtydliga landstingstyrelsens ansvar för brandsäkerheten och bidra till en tydligare roll i
förhållande till hyresgästerna.

>

För att tydliggöra ansvar och uppföljning i form av
exempelvis utbildningsmål m.m. bör det förebyggande
systematiska brandskyddsarbetet integreras i vårdgivarnas interna kontrollplan och ledningssystem. Sjukhusledningen måste också säkerställa att all personal
inom sjukhuset får nödvändig utbildning i sjukhusets
brandsäkerhetsrutiner.

>

Locum bör se till att kraven vid andrahandsupplåtelser
även inkluderar möjligheten att ha tillgång till reservnyckel till den lokal som andrahandshyresgäst disponerar.

Postadress: Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, Box 22230, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, Stockholm, T Rådhuset
Telefon: 08-737 25 00 Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se Hemsida: www.sll.se/rev

Rapport 13/2010
Brandskyddet i landstingets vårdlokaler
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2010-12-07 att överlämna rapporten till
landstingsstyrelsen för yttrande senast 2011-03-04.
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2010-12-08 att överlämna rapporten till Hälso- och
sjukvårdsnämnden och till styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och
Stockholms läns sjukvårdsområde för yttrande senast 2011-03-04 samt till styrelserna för Danderyds
sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Södertälje sjukhus AB och Tiohundra AB för kännedom och
med möjlighet till yttrande senast 2011-03-04.
Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2010-12-08 att överlämna rapporten till Locum AB för
yttrande senast 2011-03-04.
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Slutsatser och rekommendationer

Granskningen har vad gäller styrperspektiv ett fokus främst på landstingsstyrelsen. När det gäller det mer praktiska brandskyddsarbetet hos vårdproducenterna har granskningen inriktats på landstingets två största akutsjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB och
därutöver även Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Utöver personal inom landstinget har intervjuer genomförts med tillsynsansvariga inom
Storstockholms- och Södertöms brandförsvar.
Revisionens sammanfattande iakttagelser och bedömningar är i förhållande
till revisionsfrågorna följande:
Landstingsstyrelsens
ansvar för
uppföljning och
kontroll

Landstingsstyrelsen är som fastighetsägare ytterst ansvarig för brandsäkerheten
inom landstingets vårdanläggningar. Landstingsstyrelsen har, genom den
övergripande säkerhetspolicyn för landstinget, reglementetförintem kontroll
och de specifika ägardirektiven med tillhörande förvaltaravtal, gett Locum i
uppdrag att företräda landstingsstyrelsen som ägare till fastigheterna. Detta
betyder att Locum, i förhållande till landstinget, har ansvaret för handhavandet
av säkerhetsfrågorna i fastighetsbeståndet och att följa inom området uppställd
lagstiftning, t.ex. lagen om skydd mot olyckor.
Trots ett överlämnande av fastighetsförvaltningen, har landstingsstyrelsen
ett eget ansvar för uppföljning och kontroll för att säkerställa att uppdragstagaren genomför sitt uppdrag och att vid problem vidta nödvändiga
åtgärder. Om det sker en olycka som visar sig bero på brister i sådant som
ålegat fastighetsägaren att genomföra, så är det landstingstingsstyrelsen
som fastighetsägare som kommer att få bära ansvaretfördet inträffade.
Landstingsstyrelsen har hittills inte efterfrågat någon uppföljningsrapport från
Locum och har därigenom inte fullgjort sitt ansvar för uppföljning och kontroll
av beredskapen och det systematiska brandskyddsarbetet. Efter revisoremas
granskning 2008 har landstingsstyrelsen emellertid uppdragit åt sin förvaltning
att göra en översyn av det koncernövergripande säkerhetsarbetet och förvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer som dock ännu inte är
behandlade av landstingsstyrelsen eller av landstingsfullmäktige.
1

I revisionens tidigare granskning pekade vi på att en systematisk, samlad
uppföljning på säkerhetsområdet behöver utvecklas och att det framstod som
oklart hur säkerhetsfrågorna skulle kanaliseras till landstingsstyrelsen.
Revisionen konstaterar att någon systematisk samlad uppföljning ännu inte utvecklats och att det fortfarande framstår som oklart hur frågorna kanaliseras till
landstingsstyrelsen till dess nya riktlinjer beslutas.
Locums uppdrag och
ansvarsförhållandet
mellan övriga
aktörer

Hyresavtal och driftentreprenadavtal tecknas mellan landstinget, genom
Locum, och respektive aktör. I avtalen har landstinget, genom Locum,
dragit upp gränser för respektive parts ansvar. Locum har i förhållande till
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landstinget skyldigheten att kontrollera att övriga aktörer tar sitt ansvar och
i sin tur rapportera till landstingsstyrelsen.
Locum har framfört att man inte har möjlighet att följa upp alla som bedriver
verksamhet i landstingets fastigheter och att Locums samordningsansvar för
säkerheten, som anges i landstingets policy och riktlinjerförsäkerhet, behöver
förtydligas. Om förslaget till nya riktlinjerförsäkerhetsarbetet genomförs blir
Locums roll övergripande och tydligare definierad. Detta föranleder enligt
revisionen också att landstingets policy och riktlinjer behöver revideras.
Det har framställts som ett problem att det förekommer andrahandsuthymingar
över vilka landstinget som fastighetsägare inte har någon kontroll, vilket bland
annat innebär att rätt till tillträde till lokalerna inte kan krävas från landstingets
sida. Revisionen konstaterar att det verkar föreligga en missuppfattning
beträffande begreppet andrahandsuthyrning och skillnaden mellan internhyreskontrakt och bindande civilrättsliga avtal.
Vidare har uppkommit missuppfattning beträffande den möjlighet landstinget,
genom Locum, har vad gäller möjligheten att ställa krav vid egentliga andrahandsupplåtelser. En förstahandshyresgäst har inte rätt att hyra ut en lokal helt
eller delvis utan landstingets godkännande och det betyder att landstinget kan
bestämma villkorförandrahandsupplåtelser, t.ex. att landstinget måste ha
tillgång till reservnyckel även till lokal som andrahandshyresgäst disponerar.
Beträffande de privata vårdgivarna har HSN ett ansvar för att ställa krav på
säkerheten i avtalen samt i sina kontrakt överföra det ansvar som rätteligen
bör ankomma på den som faktiskt nyttjar lokalen i fråga.
Systematiskt
brandskyddsarbete
hos vårdgivarna

Personalens insatser är viktiga för ett bra brandskydd och ett systematiskt
brandskyddsarbete förutsätter att alla berörda är utbildade och vet hur de ska
agera i händelse av brand. Brandutbildningen som tas fram och tillhandahålls
av sjukhusens brand- och säkerhetsansvariga ska säkerställa att personalen
agerar korrekt i händelse av en brand.
Granskningen visar att personalen inte får den nödvändiga brandutbildningen i den takt som är planerad. Detta beror främst på att ansvaret för
personalens utbildningsplaner ligger i linjeansvaret, dvs. säkerhetsavdelningen har ingen möjlighet att påverka enskilda kliniker att skicka sin personal på brandutbildning. Även avsaknad av lämpliga utbildningslokaler
anges som skäl till den fortsatt låga utbildningsnivån inom Karolinska
Universitetssjukhuset.
En brand på ett sjukhus med otillräckligt brandutbildad personal eventuellt
i kombination med exempelvis ökat patienttryck, underbemanning, inhyrd
personal, främst nattetid, kan få allvarliga konsekvenser. Detta är särskilt
allvarligt då möjligheten att utrymma de större sjukhusen enligt brandförsvaret i praktiken är mycket begränsade.
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Avsikten med vårdgivarnas egenkontroller av brandsäkerheten är att
eventuella anmärkningar i brandskyddet ska fångas upp och åtgärdas av
respektive upphandlad driftsentreprenör. Vid granskningen har det framkommit synpunkter om att Locum inte tillräckligt följer upp hur driftsentreprenörerna arbetar med att åtgärda anmärkningar och att det tar för lång
tid i de fall där åtgärder har vidtagits.
De sjukhusbyggnader som används idag har huvudsakligen byggts under
de senaste 50 till 100 åren och har därför successivt under åren byggts om.
Funktionskontroller av de tekniska brandskyddssystemen görs i regel vid
nybyggnad och nyinstallation men riskenförbrister uppkommer ofta enligt
räddningstjänsten i samband med ombyggnader och förändringar i vårdfastigheten.
En synpunkt som framkommit vid intervjuer med brandförsvaret och vid
den senaste tillsynen av Karolinska i Huddinge är att det inom Locum
finns brister i kunskapen om de brandtekniska systemen i anläggningarna
och hur de olika systemen fungerar i samverkan med varandra. Byggprocesser innefattar flera olika aktörer och ur brandsynpunkt är det viktigt att
samråd sker med både interna och externa brandexperter och att återkoppling sker från genomförda egenkontroller, uppföljningar och tillbud så att
erfarenhetsåterföringen säkerställs i landstingets byggprojekt.
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att verksamheterna på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp
brandskyddsarbetet i organisationen. Landstingsstyrelsen bör, i sin roll
som fastighetsägare försäkra sig om att Locum tar ansvar för att kraven på
brandsäkerheten i vården upprätthålls och utvecklas.
Verksamheterna genomgår kontinuerligt förändringar och därmed förändras även brandriskerna, därför är det ytterst viktigt att landstingets riskmedvetenhet och riskinventeringar alltid hålls aktuella. I ökande omfattning ställer också tillsynsmyndigheten krav på att det systematiska brandskyddsarbetet måste bli en integrerad del av verksamheten och ingå i ledningssystemet.
Är ansvaret och det
systematiska
brandskyddsarbetet
tydligt och
tillräckligt?

Landstingsstyrelsen har inte fullgjort sitt ansvar för uppföljning och kontroll av beredskapen och det systematiska brandskyddsarbetet. Revisionen
konstaterar att det sedan 2009 inte har funnits något samverkansorgan för
säkerhetsfrågor inom landstinget. Det saknas en systematisk samlad uppföljning och det är fortfarande oklart hur säkerhetsfrågorna kanaliseras till
landstingsstyrelsen.
Rekommendationer
•
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Locum begära en samlad strategi/uppföljningsrapport för brandsäkerhetsarbetet.
•

Landstingsstyrelsen bör besluta om riktlinjer som syftar till att förstärka och förtydliga landstingstyrelsens ansvar för brandsäkerheten och
bidra till en tydligare roll i förhållande till hyresgästerna.

•

För att tydliggöra ansvar och uppföljning i form av exempelvis utbildningsmål m.m. bör det förebyggande systematiska brandskyddsarbetet
integreras i vårdgivamas interna kontrollplan och ledningssystem.
Sjukhusledningen måste också säkerställa att all personal inom sjukhuset far nödvändig utbildning i sjukhusets brandsäkerhetsrutiner.

•

Locum bör se till att kraven vid andrahandsupplåtelser även inkluderar
möjligheten att ha tillgång till reservnyckel till den lokal som andrahandshyresgäst disponerar.

2.

Utgångspunkter för granskningen

2.1
Motiv till granskningen
Landstingsstyrelsen ansvarar för landstingets övergripande säkerhetsarbete. Ansvaret för brandskyddet är flerdelat med många intressenter. Locum, akutsjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har ett
delat ansvar för brandskyddet. Vidare reglerar hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) till viss del ansvaret för brandskyddet i sina avtal med sjukvårdsproducenterna.
En brand i en vårdlokal med patienter som har nedsatt rörelseförmåga kan
få ödesdigra konsekvenser. År 2009 bröt till exempel en brand ut på Rosenlunds sjukhus på Södermalm. Tidigare granskningar har visat att ingen
inom landstinget helt har haft överblick över brandskyddsarbetet i vårdlokaler . Med alla hyresgäster och intressenter på till exempel ett storsjukhus
blir bilden mycket komplex. Det är därför angeläget att följa upp om ansvaret för brandskyddet förtydligats sedan den tidigare granskningen.
2

2.2
Revisionsfråga
Den övergripande revisionsfrågan för projektet:
Är ansvaret, beredskapen och det systematiska brandskyddsarbetet
tydligt och tillräckligt för ett fullgott brandskydd i landstingets vårdlokaler?
Den övergripande frågan kan brytas ner i följande delfrågor:
•
Hur tar landstingsstyrelsen sitt ansvar för uppföljning och kontroll
av beredskapen och det systematiska brandskyddsarbetet i förhållande till uppdragstagaren Locum?
•
Hur har landstingsstyrelsen som ägare av fastigheterna formulerat
uppdraget till Locum och hur ser motsvarande ansvarsförhållande ut
2
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mellan övriga aktörer (exempelvis driftsentreprenören, första- och
andrahandshyresgäster, HSN)?
Hur hanteras det systematiska brandskyddsarbetet hos
vårdproducenterna (akutsjukhusen och SLSO) och hur sker samarbetet med fastighetsförvaltaren och driftsentreprenören.

2.3
Avgränsning
Granskningen har ett styrperspektiv med fokus främst på landstingsstyrelsen. När det gäller det mer praktiska brandskyddsarbetet hos vårdproducenterna inriktas granskningen på landstingets två största akutsjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB och därutöver
även Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). I vilken utsträckning
privata vårdgivare tar sitt ansvar för brandskyddsarbetet ligger utanför
landstingsrevisionens mandat att granska.
2.4
Revisionskriterier
Enligt lagen om skydd mot olyckor har landstinget skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga brand. Den som äger en byggnad eller bedriver
verksamhet är skyldig att i skälig omfattning hålla med utrustning för
släckning av brand och för livräddning. I övrigt ska de åtgärder vidtas som
behövs för att förebygga brand eller begränsa skador till följd av brand.
3

Fullmäktige betonar i sin policy för säkerhet att det krävs en tydlig säkerhetsstrategi, samsyn och samverkan mellan landstmgets olika verksamheter. Enligt policyn ansvarar landstingsstyrelsen för att taframriktlinjer,
hålla dem aktuella och för att samordna säkerhetsarbetet. Vidare anmodas
nämnder och styrelser att avsätta medel för sitt eget risk- och säkerhetsarbete samt systematiskt följa upp arbetet och se till att förbättringsåtgärder
genomförs.
4

2.5
Metod
Projektledare för granskningen av brandskyddet i landstingets vårdlokaler
har varit Monica Rådestad från Landstingsrevisorerna. Landstingsrevisoremas styrgrupp har bestått av revisionsdirektör Anneli Lagebro och enhetschef Ralf Jonsson. Revisionskontoret har anlitat juridisk expertis Siv
Ann Andermyr, advokat vid AGL Advokater, för att utreda vissa specifika
frågor när det gäller ansvarsförhållandet mellan olika aktörer.
Därutöver har det systematiska brandskyddsarbetet hos vårdproducenterna
granskas av revisionskontoret. Frågan omfattar bland annat hur akutsjukhusen och SLSO har implementerat landstingets övergripande säkerhetspolicy i verksamheten, hur det systematiska brandskyddsarbetet är organiserat internt och samarbetet med Locum och driftsentreprenör.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Fullmäktige, Policy för säkerhet inom Stockholms läns landsting (2005-12-13 p
6), antagen av LS 2006.

3

4

JIL

Stockholms läns
landsting

LANDSTINGSREVISORERNA

6
Revisionskontoret 2010-12-07

Revisionskontoret har genomfört intervjuer med bland annat landstingets
koncemsäkerhetsstrateg och med säkerhetsansvariga inom Locum, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, SLSO och HSN:s förvaltning. Utöver personal inom landstinget har intervjuer genomförts med
tillsynsansvariga inom Storstockholms- och Södertöms brandförsvar.

3.

Landstingsstyrelsens ansvar för uppföljning och kontroll av brandskyddsarbetet

3.1
Säkerhetsorganisation, uppföljning och kontroll
Landstingsstyrelsen är som fastighetsägare ytterst ansvarig för brandsäkerheten
inom landstingets vårdanläggningar. Den centrala organisationen för säkerhetsfrågor leds av landstingsdirektören. Detfinnsockså ett rådfor riskhantering
och säkerhet och en koncemsäkerhetsstrateg inom landstingsstyrelsens
förvaltning. Rådet ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsstöd och
samordning av säkerhetsfrågor och består av personer från ledningsgrupperna
vid landstingets förvaltningar och bolag. Ordförande är den administrativa
direktören.

(

(

Koncemsäkerhetsstrategens uppgift är bland annat att bistå landstingsdirektören med råd och rekommendationer, vara föredragande i rådet för riskhantering
och sammankallande till säkerhetskollegiet där samtliga säkerhetschefer från
landstingets förvaltningar och bolag är med.
Landstingsstyrelsen har, genom den övergripande säkerhetspolicyn för
landstinget, reglementet för intem kontroll och de specifika ägardirektiven
med tillhörande förvaltaravtal, gett Locum i uppdrag att företräda landstingsstyrelsen som ägare till fastigheterna. Detta betyder att Locum, i förhållande till landstinget, har ansvaret för handhavandet av säkerhetsfrågorna i fastighetsbeståndet och att följa inom området uppställd lagstiftning, t.ex. lagen om skydd mot olyckor.
Trots ett överlämnande av fastighetsförvaltningen, har landstingsstyrelsen
ett eget ansvar för uppföljning och kontroll för att säkerställa att uppdragstagaren genomför sitt uppdrag och att vid problem vidta nödvändiga
åtgärder. Om det sker en olycka som visar sig bero på brister i sådant som
ålegat fastighetsägaren att genomföra, så är det landstingstingsstyrelsen
som fastighetsägare som kommer att fa bära ansvaret för det inträffade.
Enligt bilaga till avtal om förvaltning ska Locum rapportera vidtagna åtgärder
och ekonomiskt utfall samt redovisa prognoser i enlighet med landstingsstyrelsens beslut om ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning. Enligt
landstingets reglemente för intem kontroll ska samtliga förvaltningar och bolag
tillse att statusen på den interna kontrollen avrapporteras vid delårs- och
årsbokslut i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar. Varje nämnd och
styrelse ska varje år anta en särskild plan för sin interna kontroll bland annat
innehållande rutiner för kontroll, uppföljning och rapportering.
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Enligt vår bedömning är det Locums styrelse som har ansvar för rapporteringen
och hur denna ska ske bör framgå av dess kontrollplan. Av den dokumentation
som vi tagit del av och av de intervjuer vi har gjort framgår inte att Locum har
någon specifik kontrollplan för rutiner, uppföljning och rapportering avseende
dess säkerhetsarbete specifikt och någon rapportering verkar inte ha skett.
Locums årsredovisningar och förvaltningsberättelser är allmänt hållna och
innehåller inte något om Locums arbete med säkerhetsfrågor.
Enligt Locum framgår det av affärsplanen att Locum arbetar med kontroller,
revisioner och uppföljning av de krav som ställs utifrån lag och förordning.
Vidare redovisas eventuella incidenter löpande till styrelsen.
((

Efter revisoremas granskning år 2008 uppdrog landstingsstyrelsen åt sin
förvaltning att göra en översyn av det koncernövergripande säkerhetsarbetet
och intensifiera arbetet med införande av säkerhetspolicyn och riktlinjemas intentioner. Landstingsdirektören gav administrativa direktören i uppdrag att med
stöd från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers genomföra en utredning av det
koncernövergripande fysiska säkerhetsarbetet i syfte att förtydliga roller och
ansvar i säkerhetsfrågor och hur detta ansvar kan stärkas. En styrgrupp har varit
knuten till utredningen med representanter från Locum, HSN:s förvaltning,
SLSO, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

[

Enligt utredningen som framgår av tjänsteutlåtande (2010-06-02) föreslås ett
förtydligande om att en uppföljningsrapport inom säkerhetsområdet årligen ska
lämnas till landstingsstyrelsens allmänna utskott. Denna utredning är dock
ännu inte behandlad av landstingsstyrelsen eller av fullmäktige, trots att
uppdraget skulle ha slutförts under hösten 2009.
Under 2009 och 2010 har inga möten genomförts med säkerhetskollegiet eller
rådet för riskhantering och säkerhet, vilket enligt förvaltningen främst beror på
den pågående utredningen. I brist på ett samverkansorgan för säkerhetsfrågor
inom landstinget har säkerhets- och brandskyddsansvariga från landstingets
sjukhus startat en egen samverkansgrupp med representanter från Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, SLSO, Norrtälje sjukhus, Södertälje
sjukhus, S:t Eriks sjukhus och S:t Görans sjukhus. Gruppen träffas ca 4 gånger
om året. Detta indikerar att det finns ett behov av samverkan och erfarenhetsutbyte mellan landstingets vårdverksamheter.

'-('

\
Av LSF/Koncernsäkerhets förslag till verksamhetsplan 2011 framgår att
man inom ramen för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt över bolag och
nämnder, avser att genomföra kontroller av brandskyddet i minst 25 procent av landstingets sjukvårdsfastigheter. Kontrollen ska ske i samverkan
med fastighetsägare/-förvaltare och verksamhet och resultatet ska redovisas för landstingsstyrelsen. Om förslaget antas kommer dessa kontroller att
påbörjas under 2011. Enligt revisionen bör detta regleras i hyresförhållan5

5

Kommunallagen 6 kap: landstingsstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa att

fullmäktiges mål och riktlinjer efterlevs. Enligt en tidigare granskning räcker det
inte att landstingsstyrelsen har ledamöter som sitter i bolagets styrelse, för att
fullgöra sin uppsiktsplikt.
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det mellan partema, dvs. att ägaren ska ha rätt att göra en årlig tillsyn i
lokalen, gärna tillsammans med hyresgästen, för att se hur hyresgästen rent
praktiskt hanterar arbetsfördelning enligt hyresavtalet.
Övriga förslag i verksamhetsplanen omfattar bland annat ett framtagande
av landstingsstyrelsens riktlinjer för brandskydd inom SLL som bland
annat kommer att omfatta de krav på brandskydd och uppföljning som i
avtalen ska ställas på landstingets entreprenörer. Vidare ska det landstingsgemensamma IT-stödet Händelsevis för incident- och avvikelserapportering kompletteras med ett digitalt verktyg som stöd till det systematiska brandskyddsarbetet.
Verksamhetsplanen 2011 ska inarbetas i LSF:s verksamhetsplan. När budgeten är klar ska förslagen i verksamhetsplanen tas upp för beslut i allmänna utskottet som bland annat bereder frågor rörande landstingets säkerhet. Revisionen anser att beslut som rör det framtida säkerhetsarbetet
även bör inkludera en strategi för hur landstingsstyrelsen avser att säkerställa nuvarande koncemsäkerhetsstrategens uppgifter i samband med
pensionsavgång.
Revisionskontorets kommentar
Landstingsstyrelsen har hittills inte efterfrågat någon uppföljningsrapport från
Locum och har därigenom inte fullgjort sitt ansvar för uppföljning och kontroll
av beredskapen och det systematiska brandskyddsarbetet. Efter revisoremas
granskning 2008 har landstingsstyrelsen emellertid uppdragit åt sin förvaltning
att göra en översyn av det koncernövergripande säkerhetsarbetet och förvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer som dock ännu inte är
behandlade av landstingsstyrelsen eller av landstingsfullmäktige. I förslaget
anges att en uppföljningsrapport inom säkerhetsområdet årligen ska lämnas till
landstingsstyrelsens allmänna utskott, vilket skulle innebära att landstingsstyrelsen tar sitt ansvar för uppföljning och kontroll.

4.

Landstingsstyrelsens uppdrag till Locum
och ansvarsförhållandet mellan övriga
aktörer

Enligt lagen om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet och den
som bedriver verksamheten (nyttj anderättshavaren) ansvariga för brandsäkerheten. Systematiskt brandskyddsarbete (SB A) är ett organiserat sätt att
se till att det egna brandskyddet fungerar. En viktig del i det systematiska
brandskyddsarbetet är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare,
nyttj anderättshavare (hyresgäster) och eventuella entreprenörer gällande
brandskyddet klargörs i någon form av avtal.
4.1
Civilrättsligt hyresförhållande
För att ett civilrättsligt hyresförhållande skall föreligga krävs att partema
tillhör olika juridiska personer. Stockholms läns landsting och Karolinska
Universitetsjukhuset tillhör sarnma juridiska person och mellan dessa par-
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ter föreligger ett internhyresavtal. Om Pressbyrån hyr av Karolinska Universitetssjukhuset är Pressbyrån förstahandshyresgäst till SLL.
Om Södersjukhuset AB, som hyr av Stockholms läns landsting, t.ex. skulle
hyra ut till Pressbyrån eller motsvarande blir deras hyresgäst en andrahandshyresgäst eftersom det föreligger ett civilrättsligt hyresförhållande
mellan SLL och Södersjukhuset AB (förstahandskontrakt).
4.2
Landstingsstyrelsens uppdrag till Locum AB
Enligt landstingets ägardirektiv till Locum AB, innehållande avtal om
förvaltning, ska bolaget företräda SLL som fastighetsägare och förvalta
landstingets samtliga fastigheter såväl ekonomsikt som tekniskt. Locum har
även ansvar för inhyrning av externa lokaler.

^
^

Locum AB förvaltar därmed ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner
kvadratmeter. Den tekniska driften sköts av upphandlade externa entreprenörer som exempelvis Yit och Dalkia. Den största hyresgästen är Karolinska Universitetssjukhuset. Av Locums hyresintäkter 2009 kom drygt 15
procent från privata vårdgivare, där Capio S:t Görans sjukhus är en av de
större hyresgästerna.

't

I landstingets policy och riktlinjer för säkerhet anges under 11.3 att lagstadgade
krav som ställs på fastighetsägare har överförts till Locum AB enligt landstingsstyrelsens jförvaltningsuppdrag. Vidare anges att hyresgästers särskilda säkerhetskrav finns inskrivna i hyresavtal eller i särskilt avtal. Locum har
samordningsansvar för säkerhet i fastigheter med flera hyresgäster. Arbetet ska
bedrivas efter särskilda säkerhetsföreskrifter gällande samordningsansvar,
brandskydd, intrångsskydd och funktionssäkerhet. Gränsdragningssvårigheter
ska belysas.
Enligt administrativa direktörens utredning, som ännu inte är behandlad av
landstingsstyrelsen eller av fullmäktige, föreslås ett utvidgat ansvar för Locum
vad gäller säkerhet även beträffande låssystem, överfallslarm, inbrottslarm,
passersystem, handbrandsläckare m.m. medan hyresgästemas ansvar begränsas
till utbildning, stöldhantering, avrop av bevakningspersonal samt utfärdande av
behörighetskort. Om förslaget genomförs blir Locums roll övergripande och
tydligare definierad. Detta föranleder enligt revisionen också att landstingets
policy ochriktlinjerbehöver revideras.

(

4.2.1 Locums uppdrag till driftsentreprenörer
I de avtal som Locum tecknar avseende drift och underhåll av lokalerna, med
bland annat Yit och Dalkia, överför Locum sitt ansvar för det systematiska
brandskyddsarbetet på dessa avseende driftutrymmen, allmänna utrymmen och
tomställda lokaler. Arbetena ska utföras enligt Locums riktlinjer för det
byggnadstekniska- och systematiska brandskyddsarbetet. Arbete utförs alltså
inte i uthyrda lokaler men arbete avseende snickerier, målning och lås m.m.
kan beställas av hyresgäster från driftentreprenören genom eget avtal.
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När det gäller teknisk förvaltning av hyresgästägda system och utrustningar så
administreras dessa av Locum vilket innebär att hyresgäster avropar och betalar
tjänsterna till Locum medan de utförs av driftsentreprenören. I förvaltningsentreprenaden finns en gränsdragningslista som anger vilka uppgifter som ingår i
entreprenaden. Som regel ingår tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll,
men inte planerat underhåll.
4.2.2 Locums gränsdragning av hyresgästers ansvar
Locum tecknar lokalhyreskontrakt med egna hyresgäster men har inte något inflytande över andrahandsuthymingar. Enligt riktlinjer för det systematiska
brandskyddsarbetet ska hyresgästerna lämna egna redogörelser till Locum
angående sitt brandskydd. Detta gäller både första- och andrahandshyresgäster.
Bakgrunden till detta är att alla som bedriver verksamhet inom en sjukvårdsbyggnad påverkas av brandskyddet för hela byggnaden och utgör därmed en
potentiell brandrisk för samtliga hyresgästers respektive verksamhet.
I hyreskontrakten finns en gränsdragningslista som anger partemas respektive
ansvar för olika anläggningar och installationer. Hyresvärden ansvarar för
hänvisningsskyltar, lås, brandlarm, sprinkler och brandsläckare i allmänna
utrymmen. Hyresgästen ansvarar för hänvisningsskyltar avseende verksamheten, egna lås, lösa brandsläckare och i vissa avtal för inbrottsskydd.
Generellt gäller att hyresvärden har ansvar för anordningarna och att hyresgästen måste känna till gällande föreskrifter och se till att det skydd som
tillhandhålls inte sätts ur spel genom hyresgästens egna åtgärder eller arbeten. Egenkontroller av brandskyddet ska göras av såväl fastighetsägare
som hyresgäster.
Av hyresavtalets allmänna villkor framgår att hyresvärden ansvarar för
generella åtgärder i fastigheten som kan åläggas denne genom beslut från
försäkringsbolag eller myndighet. Hyresgästen ansvarar för verksamhetsanknutna åtgärder från försäkringsbolag eller myndighet. Detta är krav som inte
på förhand kan bestämmas och gränsdragningen är därför rimlig.
När det gäller hyresgästens lås så har det påtalats från räddningstjänsten att Locum inte kan komma in i andrahandshyresgästers lokaler eftersom man saknar
nycklar till dessa. Locum har svarat att man inte har rätt att ha reservnyckel till
hyresgästs lokal utan dennes medgivande och att det intefinnslaglig rätt för
hyresvärden att fa tillgång till andrahandshyresgästens lokaler.
Av de hyresavtal som vi har granskat framgår att Locum har skrivit in i de
allmänna villkoren att hyresgästen förbinder sig att alltid hålla utrymmen i
lokalen tillgänglig för öppning med reservnycklar/kort (dock ej larmkod) i
samband med underhåll och akutinsater, t ex översvämning eller brand. Vidare
anges i de allmänna villkoren att hyresgästen inte utan hyresvärdens skriftliga
samtycke far hyra ut, eller på annat sätt upplåta hela eller delar av lokalen i
andra hand.
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I ett hyreskontrakt mellan Locum och Apoteket AB har Locum lämnat ett
generellt tillstånd för Apoteket AB att hyra ut lokalen i andra hand till Apoteket
Farmaci. I detta tillstånd har inskrivits att Apoteket AB erinras om att det är
Apoteket AB som gentemot fastighetsägaren svarar för de skyldigheter som
följer av kontraktet. I denna bestämmelse kan intolkas att Apoteket AB måste
se till att vidarebefordra (eller själv utföra) samtliga de krav som finns i
hyresavtalet inklusive allmänna villkor och gränsdragningslistor m.m. och det
betyder att Apoteket AB måste se till att Locum kan komma in i lokalerna med
reservnyckel/kort för underhåll eller akut insats. Detta framgår dock inte
särskilt tydligt och i kommande avtal bör Locum därför villkora sina tillstånd
så att andrahandshyresgästen tillhandhåller Locum reservnyckel/kort och
eventuella övriga åtaganden.
[(

4.2.3 Andrahandshyresgästernas ansvar
Locum har inte någon direkt avtalsrelation med andrahandshyresgäster vilket
betyder att åtaganden från denne måste gå via förstahandshyresgästen.
Möjlighet finns dock för Locum att villkora sina godkännanden av andrahandsuthymingar av att andrahandshyresgästen förbinder sig att fullgöra vissa
åtaganden direkt mot Locum. Locum kan utforma ett dokument med sina
villkor som andrahandshyresgästen far underteckna. Ett av villkoren kan avse
tillhandahållande av reservnyckel/kort och ett annat kan avse övertagande av
hyresgästens ansvar vad avser arbetsfördelning i brandsäkerhetsfrågor.
4.3
HSN:s avtal med sjukvårdproducenter
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning upphandlar och träffar avtal
med sjukvårdsproducenterna. Vården beställs från både landstingsägda och
privata vårdgivare. Av policy och riktlinjer för säkerhet framgår att varje
nämnd och styrelse är ytterst ansvarig för säkerheten inom sin verksamhet.
Beträffande de privata vårdgivarna har HSN ett ansvar för att ställa krav på
säkerheten i avtalen samt i sina kontrakt överföra det ansvar som rätteligen
bör ankomma på den som faktiskt nyttjar lokalen i fråga.

_/

I de allmänna villkoren för HSN:s normalavtal som i princip kan användas
för alla avtal, har från och med 2010 införts en klausul om systematiskt
brandskyddsarbete - "Vårdgivaren är skyldig att vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd avbränd (systematisktbrandskyddsarbete)". Även i regelböckema
(vårdvalsavtal) har samma klausul införts.

(

I gällande treårsavtal med sjukhusen finns inget specifikt om brandskydd i
de allmänna villkoren. HSN:s förvaltning avser dock att införa brandskyddsklausulen även i sjukhusavtalen från och med 2012 då avtalen löpt
ut. Brandskyddsklausulen införs också i det nya avtalet med SLSO för
2011.1 avtalen med upphandlade vårdgivare finns inte heller någon klausul om brandskyddsarbete. I förfrågningsunderlaget utgår man från landstingets upphandlingsmall.
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Nytt för i år är att HSN:s förvaltning och Locum AB har upprättat ett samarbetsavtal (oktober 2009) som reglerar ansvarsfördelning och förvaltning
av externa lokaler. Syftet är att överföra den praktiska lokaladministrationen från förvaltningen till Locum. Locum åtar sig att svara för nyetablering, inhyrning, förvaltning och avveckling av externa lokaler som HSN
ansvarar för eller förbinder sig att ansvara för. Hyreskontraktet tecknas
formellt av HSN:s förvaltning men på uppdrag av HSN åtar sig Locum att
svara för rättslig förvaltning och förhandling och därmed sammanhängande åtgärder av befintliga och tillkommande hyreskontrakt.
I samarbetsavtalet står inget särskilt om brandskyddsarbetet. När hyresavtal nytecknas eller är möjliga att omförhandlas, ansvarar Locum för att
ansvarsfrågan avseende brandskyddet regleras genom en brandbilaga till
avtalet. Motsvarande samarbetsavtal finns även med SLSO.
Beställaren följer upp verksamhet och prestationer och att vårdgivaren
uppfyller sina åtaganden enligt vårdavtalet. Beställaren har också rätt att
genomföra revisioner av verksamheten för att exempelvis följa upp vårdgivarens kvalitetssystem eller av andra skäl. HSN:s förvaltning förutsätter
att brandskyddet fungerar ute i produktionen och anser att styrningen av
sjukhusen avseende brandskyddsarbetet ligger hos ägaren.
Fokus vid uppföljning av vårdgivamas verksamhet är hälso- och sjukvården. Förvaltningen kan tänka sig att göra nedslag i vården avseende brandskyddet utifrån en risk- och väsentlighetsanalys, men vill först awakta
beslutet beträffande översynen av landstingskoncemens säkerhetsfunktioner.
I takt med ökat vårdval och mångfald kan skilda vårdgivare fysiskt komma
att ligga bredvid varandra på exempelvis de större sjukhusen. Vid en
eventuell brand skulle detta kunna bli ett problem om exempelvis låsta
dörrar gör det svårare att evakuera patienter och personal från en vårdavdelning till en annan. En samordning mellan vårdgivarna ska enligt förvaltningen i dessa fall finnas.
Revisionskontorets kommentar
Hyresavtal och driftentreprenadavtal tecknas mellan landstinget, genom
Locum, och respektive aktör. I avtalen har landstinget, genom Locum,
dragit upp gränser för respektive parts ansvar. Locum har i förhållande till
landstinget skyldigheten att kontrollera att övriga aktörerna tar sitt ansvar
och i sin tur rapportera till landstingsstyrelsen.
Landstingsstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer
som ännu inte är behandlade av landstingsstyrelsen eller av landstingsfullmäktige. Genom det nya förslaget kommer landstingets eget ansvar för
säkerheten förstärkas och förtydligas och om dessa antas och därefter implementeras i hyresavtalen kommer landstinget, genom Locum, att fa en
tydligare roll i förhållande till hyresgästerna.
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Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

5.1

Lagen om skydd mot olyckor; brandskydd i skälig
omfattning
I lagen om skydd mot olyckor hittar man grunden för kravet på att alla ska
arbeta systematiskt med brandskyddet. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från MSB .1 det
allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står
att ett skäligt brandskydd innebär att man bör bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete, vilket i praktiken innebär att man ska arbeta förebyggande med de byggnadstekniska och organisatoriska delar som berör
brandskyddet.
6

r

{

Av lagstiftningen framgår inte närmare vad som anses vara i "skälig" omfattning. Enligt Brandskyddsföreningen är ett skäligt brandskydd anpassat
till deriskersom finns att skydda sig mot. Det kan vara risker som finns i
den egna verksamheten ellerriskersom finns i närliggande verksamheter.
Det skäliga brandskyddet på ett företag är en kombination av skyddsåtgärder som bildar en helhet, allt från räddningstjänst till utbildning av alla
anställda. Föreningen har tagitframen skrift som tar upp deras syn på vad
som är brandskydd i skälig omfattning för en vårdanläggning. Skriften har
varit ute på remiss till bland annat räddningstjänsten, brandkonsulter och
verksamheter m.fl. och kommer att publiceras i mitten av november 2010.
1

,,

5.2
Systematiskt Brandskyddsarbete hos Locum
Det systematiska brandskyddsarbetet tar sin utgångspunkt i lagen om skydd
mot olyckor. Somframgårav bland annat avsnitt 4 ligger ansvaret för
brandskyddet på såväl fastighetsägaren som den ansvariga verksamheten och
dess förvaltaingschef eller VD. Enligt landstingets delegationsordning har
förvaltningschefen möjlighet att vidarebefordra verkställighetsbeslut till
anställd inom den egna organisationen .

_

8

Enligt Locum innebär samordningsansvaret för brandskyddet i praktiken
att man ansvarar för den samlade redogörelsen för brandskyddet som i
enlighet med lagen om skydd mot olyckor ska skickas till räddhingstjänsten. Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in den
skriftliga redogörelsen, men för att kunna göra det måste verksamheterna
som finns i byggnaden i sin tur rapportera till ägaren. Utöver vad LSO kräver ställer Locum kravet att samtliga hyresgäster som bedriver verksamhet

[

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startade den 1 januari
2009 och ersatte då Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen
för psykologiskt försvar.
Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett
brandsäkrare Sverige, genom information, utbildning och rådgivning.
Med verkställighetsbeslut avses beslut som får fattas av anställd i det löpande
arbetet.
6

7

8
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i sjukvårdsbyggnaderna ska upprätta en redogörelse, där det bland annat
ska framgå i vilken omfattning brandskyddsarbetet bedrivs.
I hyreskontrakten finns en gränsdragningslista som anger parternas respektive ansvar för olika anläggningar och installationer (se avsnitt 4.2.2).
Generellt gäller att hyresvärden har ansvar för anordningarna och att hyresgästen måste känna till gällande föreskrifter och se till att det skydd som
tillhandhålls inte sätts ur spel genom hyresgästens egna åtgärder eller arbeten. Egenkontroller av brandskyddet ska göras av såväl fastighetsägare
som hyresgäster.
Locum har ansvaret för det systematiska brandskyddet i de fastigheter som
Locum förvaltar men det praktiska arbetet sköts av driftentreprenören med
bistånd av Locums två brandsäkerhetsspecialister, som är placerade inom
teknikenheten.
Vid granskningen har detframkommitsynpunkter om att Locum inte tillräckligt följer upp hur driftsentreprenörerna arbetar med att åtgärda anmärkningar och att det tar för lång tid i de fall där åtgärder har vidtagits.
Om det är så att problemet är små brister som inte åtgärdas i första hand,
kan det enligt revisionen möjligen bero på prismekanismen i driftavtalet
mellan Locum och entreprenören. Av driftavtalet framgår att åtgärder understigande 15 000 kr inte får debiteras särskilt utan ska ingå i det fasta
arvodet. Enligt revisionen finns då en risk att driftsentreprenören i första
hand prioriterar debiterbara uppdrag.
Förutom lagen om skydd mot olyckor ställs ett antal olika krav på fastighetsägare och verksamhetsutövare genom exempelvis Plan- och Bygglagen
(PBL), Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), Boverkets byggregler (BBR) och Arbetsmiljölagen etc.
De sjukhusbyggnader som används idag har huvudsakligen byggts under
de senaste 50 till 100 åren och har därför successivt under åren byggts om.
Funktionskontroller av de tekniska brandskyddssystemen görs i regel vid
nybyggnad och nyinstallation men risken för brister uppkommer ofta enligt
räddningstjänsten i samband med ombyggnader och förändringar i vårdfastigheten.
En synpunkt somframkommitvid intervjuer med brandförsvaret och vid
den senaste tillsynen av Karolinska i Huddinge är att det finns brister i
kunskapen om de brandtekniska systemen i anläggningarna och hur de
olika systemen fungerar i samverkan med varandra. Byggprocesser innefattar flera olika aktörer och ur brandsynpunkt är det viktigt att samråd
sker med både interna och externa brandexperter och att återkoppling sker
från genomförda egenkontroller, uppföljningar och tillbud så att erfarenhetsåterföringen säkerställs i landstingets byggprojekt.
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För att tydliggöra ansvaret för säkerhetsfrågorna har Locum en webbaserad
grundutbildning i säkerhet för entreprenörer i bland annat byggprojekt.
Utbildningen som ska förnyas vart annat år, tar bland annat upp arbetsledarens ansvar i byggprojekt m.m. Frågan är hur Locum ser till att ansvaret
upprätthålls i praktiken. Görs exempelvis regelbundna stickprovskontroller
av entreprenörer i arbete? Brandförsvaret uppmärksammade nyligen allvarliga brister i brandskyddet, i form av blockerade branddörrar, i samband
med en entreprenörs arbete på Södersjukhuset.
5.3
Systematiskt brandskyddsarbete hos vårdgivarna
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att verksamheterna på ett organiserat
sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp
brandskyddsarbetet i organisationen. Hos vårdgivarna är det ledningen som har
det yttersta ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet.
Granskningen har inriktats på landstingets två största akutsjukhus: Karolinska
Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB och därutöver även Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO). I bilaga 1 finns en mer detaljerad beskrivning
av hur de granskade verksamheterna organiserar sitt brandskyddsarbete.
Brandutbildningen som tas fram och tillhandahålls av sjukhusens brandoch säkerhetsansvariga ska säkerställa att personalen agerar korrekt i händelse av en brand. Granskningen visar att personalen inte far den nödvändiga brandutbildningen i den takt som är planerad. Detta beror främst på
att ansvaret för personalens utbildningsplaner ligger i linjeansvaret, dvs.
säkerhetsavdelningen har ingen möjlighet att påverka enskilda kliniker att
skicka sin personal på brandutbildning. Även avsaknad av lämpliga utbildningslokaler anges som skäl till den fortsatt låga utbildningsnivån inom
Karolinska Universitetssjukhuset.
Avsikten med vårdgivamas egenkontroller av brandsäkerheten är att
eventuella anmärkningar i brandskyddet ska fångas upp och åtgärdas av
respektive upphandlad driftsentreprenör. Vid granskningen har det framkommit synpunkter om att Locum inte tillräckligt följer upp hur driftsentreprenörerna arbetar med att åtgärda anmärkningar och att det tar för lång
tid i de fall där åtgärder har vidtagits.
I listan över anmärkningar från de granskade akutsjukhusens egenkontroller
noterar revisionen att de vanligaste anmärkningarna främst gäller brister
avseende vägledande markeringar som exempelvis att larrnknappar saknar
skylt eller att utrymningsskyltar saknar belysning. Det finns även anmärkningar
om blockerade och låsta utrymningsvägar eller att utryrnningsvägama inte
stämmer efter ombyggnation.
5.4
Kontinuitetsplanering i vården
Kontinuitetsplanering används som verktyg för att begränsa skadeverkningar
och kostnader i händelse av störningar i verksamheten. Planeringen avser bland
annat reservförfaranden och åtgärder för en snabb återställning av produktionen.
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Varje förvaltningschef eller VD har enligt LSF/Koncernsäkerhet ansvar för sin
verksamhet, liksom verksamhetscheferna i linjeorganisationen. Även HSN:s
förvaltning anser att vårdgivarna har det fulla ansvaret för kontinuitetsplaneringen av vården och ansvaret regleras därför inte i avtalen med vårdproducenterna.
Om en brand inträffar på en vårdavdelning avstannar i regel vårdproduktionen i
den skadade anläggningen, med produktionsstörningar och risk för vårdköer
som följd, vilket kan fa allvarliga konsekvenser för vårdkrävande patientgrupper. För att lösa det akuta problemet samverkar i regel chefsläkama på de olika
sjukhusen.

^-

Hur de granskade vårdproducenterna i sin planering av verksamheten
hanterat risken för längre produktionsstörningar i vården, i samband med
en eventuell brand, har berörts översiktligt inom projektet. V i har inte fatt
bekräftat att de granskade vårdproducenterna har säkerställt att man kan
erbjuda motsvarande operation eller vård inom sjukhuset alternativt genom
överenskommelser med annat sjukhus, ifall en avdelning måste stängas för
sanering under en längre tid.

(

När det gäller behovet av ersättningslokaler för evakuering så tillhandahålls
inte sådana med automatik av Locum. Enligt revisionen skulle hyresgästerna
emellertid kunna överenskomma med Locum att sådana ska tillhandahållas.
Förslagsvis skulle hyresgästerna kunna ansvara solidariskt för kostnaden för
tomställda ersättningslokaler. När någon av hyresgästerna brukar lokalerna är
det den faktiska brukaren som betalar. Om lokalerna behövs för att Locum ska
kunna fullgöra sina skyldigheter, t.ex. införande av enhetligt brandlarm vid
Huddinge sjukhus, eller om Locum i något annat avseende brustit i sitt
brandskyddsansvar, bör Locum betala kostnaden.
-—

5.5

Tillsyn på Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
I slutet av oktober 2010 genomförde Södertöms brandförsvarsförbund
tillsyn på Karolinska Huddinge, riktad dels mot fastighetsägaren genom
Locum A B , dels mot verksamheten. Tillsynsprotokollen beskriver både
förbättringar och brister med förelägganden. Se vidare bilaga 2.
5.6
Behovet av brandutbildning och brandövningar
Inom Stockholms län har räddningstjänsten under de senaste tio åren larmats till 151 sjukhusbränder. Om man räknar in psykiatrisk vård och övrig
vårdbyggnad uppgår antalet larm till sammanlagt 387 bränder med 1 dödsfall och 64 skadade personer .
9

I statistiken ingår bland annat branden vid Rosenlunds sjukhus 2009 som
startade i en säng på en psykiatrisk vårdavdelning. Enligt brandförsvarets
insatsrapport hade en evakuering inletts av personalen före brandförsvarets
9
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ankomst och personalen gjorde även ett släckförsök från en inomhusbrandpump som misslyckades på grund av att slangen var för kort. Enligt
insatsrapporten var branden och rökutvecklingen kraftig med rökspridning
i och utanför den drabbade avdelningen, inom hela byggnaden.
Nationellt blev branden i augusti 2003 vid Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö
uppmärksammad bland annat på grund av att sjukhusledningen i en rapport
konstaterade att det fanns brister i utbildning och beredskap. Branden som
var anlagd av en patient ledde till att flera personer omkom och skadades.
Två chefer åtalades för arbetsrniljöbrott men frikändes. Frågan i målet var
bland annat om skadorna hade kunnat undvikas om personalen varit mer
erfaren och genomgått brandsäkerhetsutbildning.

f-

Granskningen visar att personalen inte far den obligatoriska brandutbildning som tillhandahålls av sjukhusens brand- och säkerhetsansvariga, i den
takt som är planerad.
(i

En brand på ett sjukhus med otillräckligt brandutbildad personal eventuellt
i kombination med exempelvis ökat patienttryck, underbemanning, inhyrd
personal, främst nattetid, kan fa allvarliga konsekvenser. Detta är särskilt
allvarligt då möjligheten att utrymma de större sjukhusen enligt brandförsvaret i praktiken är mycket begränsade.
Brandövningar inom vården är eftersatt inom landstinget. Att det är viktigt
med brandövningarframkombland annat vid branden på Rosenlunds sjukhus. Bra några månader innan branden hade personalen genomfört en
brandövning, vilket med stor sannolikhet påverkade att personskadorna
blev relativt lindriga.
Capio S:t Görans sjukhus har på eget initiativ planerat en brandövning i
november 2010 för att öva sjukhusets katastrofledningsgrupp. Scenariot är
en brand med rökutveckling och utgår från en simulerad händelse. Syftet
med övningen är främst att identifiera förbättringsområden. Representanter
från Locum, Dalkia, brandansvariga och tjänsteman i beredskap deltar.
Brandförsvaret deltar också i övningen bland annat för att man vill se över
behovet av samarbete vid en brand på ett sjukhus.

vi

^

5.7
Utrymning i samband med överbeläggningar
Socialstyrelsens tillsyn har de senaste åren konstaterat att det är vanligt med
överbeläggningar och utlokaliserade patienter vid landets sjukhus. Patienter
utsätts därmed för ökade risker som exempelvis smittspridning och ett sämre
10

1 0

Utlokaliserade patienter: patienter som på grund av överbeläggning vårdas vid

andra kliniker eller avdelningar än den som de vid granskningstillfället är
inskrivna vid.
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omhändertagande i allmänhet . Bland annat har flera oanmälda inspektioner
vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge visat att patientemas säkerhet
riskerades på grund av bristen på vårdplatser. Även Arbetsmiljöverket har vid
tidigare tillsyn inom slutenvården uppmärksammat risker och problem
orsakade av överbeläggningar.
11

Överbeläggningar på en vårdavdelning med olämpliga placeringar av patientsängar i korridorer och trånga utrymmen, kan även ur brandsäkerhetssynpunkt
medföra en ökad risk för både patienter och vårdpersonal, eftersom detta kan
påverka utrymningssäkerheten från vårdavdelningen.
De granskade vårdgivarna har i sina dokumenterade riskanalyser avseende
brandskydd inte bedömt konsekvenserna av överbeläggningar i samband med
en utrymningssituation. Capio S:t Görans sjukhus kommer enligt uppgift att
beakta risken med överbeläggningar vid sjukhusets kommande brandövning i
november 2010.
Tillfrågade inom räddningstjänsten utgår från att den som är vårdansvarig i sin
riskanalys bedömt att överbeläggningen inte kommer att fa en negativ inverkan
på utrymningssäkerheten.

Överbeläggningar - utlokaliserade patienter: Rapport från en nationell
tematisk verksamhetstillsyn vid 6 sjukhus tisdagen den 5 augusti 2008.
Socialstyrelsen, artikel nr. 2008-126-34.
1 1
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Systematiskt brandskyddsarbete hos vårdgivarna
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset har lokaler i Solna och Huddinge och bedrivs i förvaltningsform. Universitetssjukhuset har cirka 1 680 vårdplatser,
1,7 miljoner besök årligen och cirka 15 000 anställda. Den tekniska driften
i Solna sköts av Yit och i Huddinge av Dalkia. Inom fastigheten Karolinska Universitetssjukhuset fmns även andra hyresgäster än sjukhuset.
(

(

Inom Karolinska sjukhuset är ansvar och befogenheter att arbeta med systematiskt brand- och säkerhetsarbete, delegerat till risk managern tillika chefen för
säkerhetsavdelningen. Säkerhetsavdelningen verkar som en stödfunktion mot
samtliga verksamheter inom Karolinska sjukhuset dvs. delegationsbeslutet
omfattar ej verkställighetsbeslut. Ansvaret för genomförandet av brand- och
säkerhetsarbetet ute i verksamheten ligger i linjeansvaret och säkerhetsavdelningen förser de åtta divisionscheferna med kvartalsvis rapportering samt ett
bokslut. Under Risk Management finns en brandsäkerhetschef som leder
brandsäkerhetsarbetet på sjukhuset.
Styrelsen för Karolinska sjukhuset har fastställt en lokal säkerhetspolicy
för verksamheten. Policyn ingår som en del i den grundläggande säkerhetsutbildning och motsvarande chefsutbildning, som verksamheten utvecklat.

(

(

Säkerhetsavdelningen har under början av 2009 fullt ut infört ett webbaserat egenkontrollsystem för brandsäkerhet, vilket möjliggör en effektiv
uppföljning av sjukhusets brandsäkerhetsstatus. Varje chef i linjen har ett
ansvar för att verksamheten genomför en månatlig kontroll av sitt brandskydd och inrapporterar resultatet i egenkontrollsystemet. Andelen inrapporteringar i systemet för de olika divisionerna, låg under 2009 väsentligt
under målet om 100 procent, men har förbättrats under 2010.
Sjukhusets brand- och säkerhetsutbildning omfattar fyra steg varav det
första delsteget är kopplat till utfärdandet av eTjänstekortet, vilket innebär
att den första utbildningen sker 14 dagar före anställningen. Nästa steg i
utbildningen är när den anställde kommer till den aktuella vårdavdelningen. Inom tre månader ska sedan den anställde gå en lärarledd teoretisk
och praktisk utbildning med efterföljande scenario för att ytterligare öka
förståelsen för brandskyddsarbetet. Eftersom eTjänstkortet ska förnyas vart
fjärde år garanteras att samtliga anställda kommer in i utbildningssnurran.
En särskild chefsutbildning under en förmiddag, med inriktning på chefens
särskilda ansvar, arrangeras också av säkerhetsavdelningen.
Eftersom Locum inte har någon egen utbildningsplan för sina hyresgäster,
erbjuder säkerhetsavdelningen vid Karolinska sjukhuset sin brandskydds-
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utbildning till övriga hyresgäster i fastigheten som exempelvis Apoteket
och Pressbyrån.
Nyckeltalet som anger andelen utbildade personer minskade under 2009
och har även under 2010 varit fortsatt lågt. Karolinska har tidigare lånat
utbildningslokaler av Medicinsk Tekniska avdelningen för sin brandutbildning. Sedan hösten 2010 står man dock utan lokaler och säkerhetsavdelningen har därför tvingats minska på antalet kurstillfällen med 70 procent. I stället för normalt fyra kurser genomförs nu endast en kurs per
vecka.
(

Under 2009 inträffade sju bränder, varav fyra var anlagda, inom sjukhusets
område. Innevarande år har två bränder och en rökutveckling inträffat
inom sjukhusområdet. Incidenter analyseras och följs upp med förslag till
eventuella åtgärder.

i
v

Södersjukhuset AB
Södersjukhuset bedrivs i bolagsform. Sjukhuset har cirka 633 vårdplatser
och cirka 4 200 anställda. Den tekniska driften sköts av Yit. Inom fastigheten Södersjukhuset finns även andra hyresgäster än sjukhuset, till exempel Bam- och Ungdomspsykiatriska kliniken samt delar av Karolinska
Universitetssjukhuset.
Styrelsen för SÖS har fastställt en lokal säkerhetsskyddspolicy för verksamheten. Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete har fastställts i en
brandskyddspolicy. Dokumenten ingår som en del i verksamhetens grundläggande utbildning av brandombud och motsvarande chefsutbildning.

'-—

Av brandskyddspolicyn framgår att VD har det yttersta ansvaret för brandskyddet på sjukhuset och att ansvaret via delegering fördelas vidare till
verksamhetscheferna som i sin tur har att utse brandombud på sin avdelning.
Södersjukhusets säkerhetschef och brandskyddsansvarig verkar inom fastighetssektionen. De ska bland annat utgöra ett stöd för sjukhusets avdelningar i
deras brandskyddsarbete, ansvara för sjuldiusets utbildning i brandskyddsfrågor
och säkerställa att brandombuden har rätt kompetens för sitt uppdrag att
genomföra egenkontrollerna inom det systematiska brandskyddsarbetet.
Brandombuden far en utbildning på 2-3 timmar. Enligt säkerhetschefen borde
sjukhuset ha cirka 140 utbildade brandombud, men för närvarande finns det
120 utbildade brandombud på sjukhusets vårdavdelningar.
Brandombuden ska regelbundet genomföra egenkontroller (enligt checklista)
av brandskyddet på sin avdelning. Egenkontrollen omfattar bland annat
utrymningsskyltning, framkomlighet, utrymningsplan, utbildningsbehov,
brandsläckare, branddörrar och brandbelastning.
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Protokollen från genomförda egenkontroller skickas till den brandansvarige
inom fastighetssektionen som i sin tur inrapporterar resultatet i en databas och
anmäler eventuella avvikelser/anmärkningar till driftsentreprenören. Södersjukhuset och driftsentreprenören arbetar i samma databasförawikelserapporteringen.
I mars 2010 inträffade en bilbrand i garaget vilket orsakade en kraftig
rökutveckling som bland annat spred sig till akutmottagningen. Tack vare
att sprinklersystemet löste ut dämpades branden så att den inte spred sig
till intilliggande bilar. Incidenter analyseras och följs upp med förslag till
eventuella åtgärder.
SLSO
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är central förvaltning för de
verksamheter utanför akutsjukhusen som landstinget driver. Enligt landstingsfullmäktiges reglemente för verksamheten ska styrelsen ansvara för verksamheten inom ramen för de överenskommelser som ingås med HSN inom främst
primärvård, geriatrik och psykiatri.
Totalt omfattar SLSO omkring 800 verksamheter med ca 12 000 anställda och
omsätter omkring 8 miljarder kronor per år. Inom primärvården är det privata
inslaget betydligt högre än i den övriga vården. Det kan handla om husläkare,
sjukgymnaster, barnavårdscentraler, hemtjänst, äldreboenden etc. Lokalerna
och hyreskontrakten är många och kraven på anpassning till förändringar är
enligt Locum ständigt återkommande.
Ansvar och befogenheter vad gäller brandskyddet är vidarebefordrat till
biträdande sjukvårdsdirektören inom SLSO. Säkerhetsstrategen inom SLSO
utgör ett stöd för verksamhetscheferna som ansvarar för brandskyddet inom respektive verksamhet.
Ca 50 procent av SLSO:s verksamheter hyr sina lokaler av Locum och
resterande 50 procent hyr lokaler av privata hyresvärdar. För externa verksamhetsidkare som hyr lokaler av Locum, regleras ansvaret mellan fastighetsägare
och hyresgäst avseende kontroll och underhåll av brandskyddet i en kontraktsbilaga till avtalet.
Enligt SLSO ska samtliga anställda genomgå en grundläggande brandskyddsutbildning på ca 2 timmar och det är respektive verksamhetschefs ansvar att se
till att samtliga anställda går utbildningen. Verksamheterna erbjuds däröver att
fa en teoretisk utbildning på fyra timmar, till brandskyddskontrollant. I
utbildningen ingår systematiskt brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot
olyckor. Hittills har ca 550 personer utbildats till brandskyddskontrollant.
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Tillsyn på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Tillsyn riktad mot fastighetsägaren
År 2008 ansågs att situationen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (Medicinaren 5) var oroande. Södertörns brandförsvarsförbund hade
vid ett flertal tillfållen gjort tillsyn vilket resulterat i förelägganden.
På initiativ av Karolinska sjukhuset anlitade LSF/Koncernsäkerhet en extern konsult för att utreda brandskyddstillbuden . Konsulten lämnade bland
annat ett 20-tal förslag på åtgärder för att säkerställa att brandskyddet håller en acceptabel nivå. Under en period träffades ansvariga från Karolinska, Locum och brandförsvaret för att diskutera förbättringsåtgärder.
Inget långsiktigt samarbete upprättades dock, enligt Karolinska sjukhuset.
1

Protokollet från den senaste tillsynen (2010-10-19) beskriver både väsentliga förbättringar och brister. Förbättringen gäller framför allt fastighetens
tekniska brandskydd och att brandingenjören från Södertöms brandförsvar
för första gången kunde gå runt i anläggningen utan att hitta trasiga branddörrar eller trasiga utryrnningsarmaturer, så som var fallet vid tillsynen
2008. De förelägganden som fortfarande riktas mot fastighetsägaren genom Locum AB, omfattar brister som är så allvarliga att de måste åtgärdas,
som exempelvis:
•
•

•
•

•
•

•

1

Otillräcklig riskidentifiering.
Den brandskyddsansvariges roll och möjlighet till att fullfölja och
känna till organisationen för brandskyddet motsvarar inte det behov som finns för Medicinaren 5.
Avsaknad av en tydlig "nödlägesorganisation".
De nyttj anderättshavare som hyr i andra hand saknar formell kontakt med fastighetsägaren. Hyresgäster tillåts även att ha separata
låssystem till sina lokaler vilket innebär att ett brandtillbud kan bli
väsentligt fördröjt t.ex. nattetid.
Farlig förvaring av gasflaskor i driftsentreprenören Dalkias
förrådsutrymme.
Eftersom brandlarmen endast har ca 70 procents täckningsgrad i
fastigheten ska Locum dokumentera och redovisa alla kompenserande åtgärder, som man angav i samband med tillsynen 2008.
Locum skall redovisa utbildningsplaner för hur nyttj anderättshavare, entreprenörer, driftsentreprenör och andrahandshyresgäster
far kännedom om de ordningsregler som gäller i fastigheten.

Marshrapporten 2008-05-15: Utredning om brandskyddstillbud vid Karolinska

Universitetssjukhuset - Huddinge.
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Dessutom anser Södertöms brandförsvar att Locum har bristande kunskap
om de brandtekniska systemen i anläggningen, bland annat hur de olika
systemen fungerar i samverkan med varandra.
Tillsyn riktad mot verksamheten
Protokollet från den senaste tillsynen (2010-10-27) anger en väl fungerande och genomarbetad skyddsorganisation för karolinskas verksamhet i
fastigheten.
De förelägganden som riktas mot verksamheten omfattar brister som är så
allvarliga att de måste åtgärdas, som exempelvis:
•

•

•

Vid tillsynenframkomatt utbildningsplanen inte följs av respektive klinikchef varför ett stort uppdämt behov av grundläggande
utbildning av personalen i att kunna hantera ett nödläge, inte är
uppfyllt.
För attfåfortsätta att hantera tillståndspliktiga mängder brandfarliga varor inom verksamheten ska ett tillstånd sökas hos brandförsvaret.
Ovidkommande materialfårvid inget tillfälle lämnas utan uppsikt
i fastighetens hisshallar, utryrnningsvägar eller kulvertar. Åtgärden
framfördes vid tillsynen med krav på omedelbara åtgärder. Motsvarande krav är även ställt till fastighetsägaren.
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Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 13/2010
Brandskyddet i landstingets vårdlokaler
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapporten om Brandskyddet i landstingets vårdlokaler för yttrande.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-15
Landstingsrevisorernas rapport 13/2010

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att lämna yttrande till Landstingsrevisorerna enligt tf landstingsdirektörens
utlåtande

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Förvaltningen delar landstingsrevisorernas uppfattning att brandskyddet
generellt inte fungerar på ett helt godtagbart sätt. Landstingsgemensamma
riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbetet utarbetas för närvarande och
beslut i landstingsstyrelsen bedöms kunna tas under hösten. Utveckling av
landstingets arbetsmetodik för brandskydd, IT-stöd, egen kontroll och utbildning i brandskyddsarbete kommer att ske.
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Bakgrund
Landstingsrevisorerna har granskat landstinget brandskyddsarbete utifrån
styrperspektivet med fokus på landstingsstyrelsen. Det praktiska brandskyddsarbetet i vårdlokalerna utgår från de två stora akutsjukhusen Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB samt Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO).
Revisionsfrågorna är:
• Landstingsstyrelsens ansvar för uppföljning och kontroll
• Locum AB:s uppdrag och ansvarsförhållandet mellan övriga aktörer
• Systematiskt brandskyddsarbete hos vårdgivarna
Landstingsrevisorerna konstaterar att det saknas en systematisk samlad
uppföljning av brandskyddet och menar att det fortfarande är oklart hur
säkerhetsfrågorna kanaliseras till landstingsstyrelsen. Och att det sedan
2009 inte har funnits något samverkansorgan för säkerhetsfrågor i landstingsstyrelsen.
Vidare konstateras att landstingsstyrelsen i sin roll som fastighetsägare och
ytterst ansvarig för brandsäkerheten inom landstingets vårdanläggningar,
av Locum AB måste begära en samlad strategi/uppföljningsrapport för
säkerhetsarbetet.
Revisorerna anser att landstingsstyrelsen bör besluta om riktlinjer som syftar till att förstärka och förtydliga landstingsstyrelsens ansvar för brandsäkerheten och bidra till en tydligare roll i förhållandet till hyresgästerna.
Landstingsrevisorerna anser att ansvar och uppföljning måste tydliggöras i
form av exempelvis utbildningsmål m.m. Därför bör det förebyggande systematiska brandskyddsarbetet integreras i vårdgivarnas interna kontrollplan och ledningssystem. Ledningen vid sjukhus respektive Stockholms
läns sjukvårdsområde ska också säkerställa att all personal inom
sjukhuset/vårdcentralen får nödvändig utbildning i de lokala brandsäkerhetsrutinerna.
Enligt landstingsrevisorerna bör Locum AB se till att kraven vid andrahandsupplåtelser även inkluderar möjligheten att ha tillgång till reservnyckel till den lokal som andrahandshyresgästen disponerar.
Överväganden
Förvaltningen delar landstingsrevisorernas uppfattning att det systematiska
brandskyddsarbetet inom landstinget generellt inte fungerar på ett helt
godtagbart sätt.
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Arbete pågår med nya landstingsgemensamma riktlinjer för systematiskt
brandskyddsarbete. Beslut i landstingsstyrelsen om införande av riktlinjerna beräknas kunna tas under hösten 2011, efter ett remissförfarande inom
landstinget.
Dagens tillsyn grundar sig på lag (2003:778) om skydd mot olyckor och
utförs av den kommunala räddningstjänsten. Enligt lagen ska ägare och
nyttjanderättshavare vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand
och för att hindra eller begränsa skadorna till följd av brand. I de allmänna
råd som finns i Statens Räddningsverks författningssamling (SRVFS
2004:3) krävs att ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete
bedrivs som också ska dokumenteras. Det innebär att verksamhetsföreträdare och fastighetsägare/förvaltare själva måste svara för en organisation,
genomföra ett kontinuerligt tillsynsarbete, åtgärda brister och dokumentera
åtgärderna. En helhetsbild av brandsäkerheten ska alltså kunna presenteras för den kommunala tillsynsförrättaren av företrädare för verksamheten,
Locum AB och entreprenören för fastighetsdriften. Tider för kontroll, upptäckta brister och fel samt när dessa åtgärdades hör till dokumentationen
som de tre parterna måste kunna visa upp. Som revisorerna påpekar är
resultatet av genomförda tillsyner inte acceptabelt. Central utbildning i systematiskt brandskyddsarbete kommer därför att genomföras under året.
Ett landstingsgemensamt IT-verktyg som stöd för förebyggande brandskyddsarbete avses också introduceras.
Inom ramen för landstingsstyrelsens uppsiktsplikt genomför LSF under
året en dokumenterad brandskyddskontroll av Löwenströmska sjukhuset.
En central brandskyddsstrategisk arbetsgrupp har bildats med företrädare
för Locum AB, AB Storstockholms lokaltrafik, Landstingstyrelsens förvaltning och de kommunala räddningstjänsterna. Syftet med gruppen är att
skapa nödvändig samsyn inom länet för systematiskt brandskyddsarbete
och tillsyn.
En översyn av Stockholms läns landstings riktlinjer för säkerhet planeras
att starta under år 2012.
Möten med Rådet för riskhantering och säkerhet där företrädare från
landstingets förvaltningar och bolag finns representerade kommer att återupptas under våren 2011.
Vid den omorganisation som pågår av säkerhetsarbetet inom landstingsstyrelsens förvaltning kommer landstingsrevisorernas synpunkter att beaktas.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaderna för utbildning i systematiskt brandskyddsarbete och internkontroll av brandskyddet på Löwenströmska sjukhuset ryms inom den
budget som SLL Koncernsäkerhet har för budgetåret 2011.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
Anders~Nyström
Administrativ direktör
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