
 

Bjuv den 5 oktober 2022 

RESERVATION  
Ärende: 

” §119 Förslag till avveckling av Solhemmet (punkthusen) som särskilt boende pga. brandskyddet” 

Bakgrund: 

Tekniska nämnden har haft brandsyn på Solhemmet i Ekeby, där Räddningstjänsten radat upp en rad 
åtgärder som måste åtgärdas. Brandsynen gjordes i april 2022 och den 30 juni 2022 mottog Tekniska 
förvaltningen Räddningstjänstens föreläggande om åtgärd enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor. I föreläggandet är det en hel del omedelbara åtgärder som ska åtgärdas och de har 
åtgärdats.  I tornhuset återstår en skarp skrivning som nämnden har att ta ställning till: 

 

*) Utdrag ur Meddelande om föreläggande om åtgärder enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, daterat 2022-06-30 

  



 

Ett åtgärdsförslag skulle lämnats till Räddningstjänsten senast den 1 september 2022, vid vilket 
tillfället för nämnden hade passerat. 

 

Den 30 augusti presenterade Tekniska förvaltningen en statusutredning på kommunens särskilda 
boende. Där framgick av presentationen att brandskyddet på bland annat Solhemmet var 
undermåligt och att 16 lägenheter skulle behövas tas ur bruk som särskilt boende. 

 
*) Utdrag ur §94 Information - Status krav på brandskydd på äldreboende, diarie nr. 2022-00168  

”Statusutredning gällande Bjuvs kommuns Särskilda boende.”  

 

Ur minnet tackade samtliga ledamöter för en mycket bra utredning och menade att detta var ett bra 
underlag för kommande beslut. 

Vid tekniska nämndens möte den 29 september fanns endast en tjänsteskrivelse med bland 
handlingarna. När detta uppdagades dagen innan nämnden av Moderaterna och ordförande 
uppmärksammade förvaltningen på problemet och bad att ärendet skulle kompletteras med minst 
en redovisning av brandskyddet, vilket skedde.  

 

Då ärendet saknat handlingar initialt och då ordförande lagt ett förtydligande av förslag till beslut, 
ajournerade nämnden sammanträdet i 15 minuter för att samtliga ledamöter skulle få möjlighet att 
läsa in sig i ärendet. Mer tid fanns tillgängligt om så önskades, men nämnden fann att 15 min var 
tillräckligt. 

 

 

  



 

Skäl för reservation: 

Med bakgrund av ovan anser Sverigedemokraterna att det fanns tillräckligt med underlag och tid för 
att läsa in sig i ärendet och fatta ett beslut som inte utsätter boende på Solhemmets särskilda 
boendet för en förlängd och utdragen brandrisk, eftersom det redan sen tidigare står klart att 
punkthusen på Solhemmet varken är gjorda för den typen av verksamhet de används för och framför 
allt inte är lämpade för det ur brandskyddssynpunkt.   

Sverigedemokraterna anser vidare inte att det finns skäl för att utreda kostnaderna för ombyggnad i 
detta läge eftersom det dels är Lokalförsörjningsprocessen och kommunstyrelsen som ska ta beslut 
om fortsatt användning eller användningsområde, dels inte är relevant ur brandskyddshänseende, då 
lägenheterna oavsett utredning måste evakueras under en sådan utredning, eftersom 
verksamheten inte får bedrivas där i nuvarande utförande. 

Skäl för återremiss finns alltså inte. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna  

 

……………………………………………………………………………………… 

Pia Trollehjelm 
Ordförande Tekniska nämnden 

 


