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H··ssl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 31 

Brandskydd särskilt boende 
Dnr: TF 2022/266 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

SAWYIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 

2. Free swing dörrstängare monteras 

3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

4. Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning 
enligt nedan: 

Prioritet Verksamhet 
1 Nybo 
2 Högalid 
3 Skansen 
4 Solirå,rden 
5 Hemgården 
6 Björkhaga 
7 Ehrenborg ,. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkande 
Andreas Novotny (M), Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 
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SAMMANTR.ÄDESPR.OTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende brandskydd 
på kommunens särskilda boenden. 

Kommunfullmäk:tiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att 
säkerställa brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per 
avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa 
att gällande författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga 
Prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i 
berörda särskilda boenden. 

Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 18: 
Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för att säkerställa 
brandskydd i särskilda boenden inom Hässleholms kommun: 

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
2. Free swing dörrstängare monteras 
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
med utförande i samband med större underhåll av fastighet. 

Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 31 följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 

2. Tekniska nämnden och omsorgs nämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommun fu llmäktige och som framgår nedan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

H··s leholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-19, § 64, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslår tekniska nämnden besluta 
följande: 

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

2. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 

3. Free swing dörrstängare monteras 

4. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

5. Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens 
bedömning. 

6. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, Hässlehem, omsorgsnämnden 
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