
Till Kommunfullmäktige i Eslöv 

Motion om bättre brandskydd i bostäder  
 

Enligt Brandskyddsföreningen är bränder i bostäder mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla 

andra byggnader tillsammans. 90% av dödsfallen vid brand sker i hemmet. Bostadsbränder är därför 

samhällets absolut största brandskyddsproblem. Ett särskilt problem uppstår för personer som har 

kommit hem från sjukhusvistelse. De ska visserligen ha två utrymningsvägar från sin lägenhet, men 

kan inte använda någon av dessa. Ofta får de hjälp med både hemtjänst, kuratorer och 

sjukgymnaster när de kommer hem, men brandskydd och utrymning glöms tyvärr ofta bort.    

Idag finns många tekniska lösningar för ett bättre brandskydd i hemmet. 

 Nätanslutna brandvarnare som är kopplade till elnätet, helst en i varje rum som är 

seriekopplade, alltså: om en brandvarnare larmar, larmar alla. Larmet kan kopplas till 

Bevakningsföretag/SOS-Alarm.   

 Spisvakt är en spisövervakare med brandvarnare, värmevakt, brytare och autotimer som slår 

av spisen om den blir överhettad eller har varit påslagen i flera timmar.  

 Portabla sprinklers finns i många olika utformningar som går att ställa upp/flytta till vilken 

redan befintlig lägenhet som helst.    

 Släckutrustning som en 6kg pulversläckare (släckkapacitet ej mindre än 43A 233BC) och en 

brandfilt (storleken ej mindre än 120x180cm) rekommenderas enligt Räddningstjänsten Syd.  

 Räddningstjänsten Syd erbjuder redan kostnadsfria utbildningar för bostadsrättsföreningar och 

hyresgästföreningar om hemmets brandskydd.   

Miljöpartiet i Eslöv yrkar därför  

Att brandskyddet vid nybyggnation och renovering av befintliga lägenheter i Eslövs kommuns 

fastighetsbestånd uppgraderas enligt Räddningstjänst Syds rekommendationer. Det gäller:  

# Nätanslutna brandvarnare: Vid nybyggnation och renovering utrustas alla lägenheter samt 

boendeformer för äldre och särskilt hjälpbehövande med nätanslutna, seriekopplade brandvarnare, 

helst en i varje rum. Äldre bostäder uppgraderas.  

# Spisvakt installeras vid all nybyggnation och renovering. Äldre bostäder uppgraderas.  

# Sprinklers & Portabla sprinklers: Vid nybyggnation utrustas boendeformer för äldre och särskilt 

hjälpbehövande med sprinklers. Portabla sprinklers ska erbjudas till äldre och särskilt 

hjälpbehövande så länge de inte har möjlighet att utrymma själv vid brand. Äldre bostäder 

uppgraderas med portabla sprinklers.  

# Brandsläckare och brandfilt tillhandahålls som standardutrustning i varje lägenhet som ägs av 

Eslöv kommun.   

För Miljöpartiet de Gröna i Eslöv, kommunfullmäktigegruppen   


