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Information om brandskydd i Migrationsverkets lägenheter
Eftersom många frågor ställts till kommuner runt om i landet, önskar
Migrationsverket förtydliga förhållandena som rör brandskyddet i
myndighetens lägenheter.
Migrationsverket bedömer att lägenheter där sammanhållna familjer,
personer som känner varandra och har bott ihop en längre tid eller väljer att
bo ihop, har ett skäligt brandskydd.
Ökat fokus på brandsäkerhet redan 2011
2011 tog Migrationsverket tillsammans med bland andra MSB,
brandskyddsföreningen och flera frivilligorganisationer fram en Workshop
Agreement avseende lägenhetsboende för asylsökande. Syftet med den var
att säkerställa ett likvärdigt boende med skäligt brandskydd i alla
Migrationsverkets lägenheter. (Workshop Agreement - lägenhetsboende för
asylsökande (Anläggningsboende - ABO) SIS-WA 2:2011)
Dom i kammarrätten 2015
2015 beslutade kammarrätten i en enskild dom att lägenheter, där personer
(ensamhushåll) utan anknytning till varandra bor, kan bedömas vara ett
gemensamhetsboende med särskilda krav på brandskydd. Enligt domen
måste Migrationsverket analysera boendesituationen i varje specifik
lägenhet och vidta lämpliga åtgärder för att säkra skäligt brandskydd.
Migrationsverket i dialog med Boverket och MSB
Migrationsverket har efter ett möte med MSB och Boverket konstaterat att
det alltjämt finns ett skäligt brandskydd i lägenhetsbeståndet. Samtidigt
finns det skäl att analysera brandskyddet för ensamhushåll.
Brandskyddskraven kan ändras om två eller fler, för varandra främmande,
personer bor ihop.
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Analys pågår fram till senast 1 juli
Migrationsverket bedömer att det rör sig om ett fåtal personer som kan
beröras av domen från kammarrätten. Därför har inga akuta åtgärder
vidtagits och heller inte kommer vidtas. Många har bott länge tillsammans
och är i nuläget att anse som bekanta med varandra. Däremot kommer
Migrationsverket fram till 1 juli att analysera boendesituationen för dessa
och ser över hur brandsäkerheten ytterligare kan utvecklas.
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Under tiden fortsätter Migrationsverket utveckla brandskyddet i alla
anläggningsboenden, bland annat genom att se över myndighetens
systematiska brandskyddsarbete
Få brandincidenter under 2016
Under 2016 rapporterades totalt 11 olika brandtillbud och 3 misstänkt
anlagda bränder - inga personskador.
Dialog – en viktig komponent i sammarbetet
Migrationsverket ser samspelet med kommun och närsamhället som en
viktig del av Sveriges mottagande av asylsökande. Det är också mot den
bakgrunden Migrationsverket välkomnar frågor, dialog och tillsyn.
Ni är välkomna att kontakta både våra centrala stödfunktioner och våra
lokala enheter på orten.
Med vänlig hälsning
Kenneth Karlsson
Chef för Migrationsverkets boendeplanering
Mejla gärna din fråga hit

