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Yttrande, medborgarförslag rörande installation av vred 
eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan, Bo Henningsson 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bo Henningsson inkom med medborgarförslag daterat den 17 mars 2014 rörande 
installation av vred eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan. 

24 (51) 

I medborgarförslaget anges bland annat att flera ytterdörrar vid Kyrkbacksskolan är 
försedda med nyckellås på insidan vilket omöjliggör enkel utrymning vid akut fara. 
Detta framgår av brandskyddsprotokoll daterat den 13 december 2013. 
Förslagsställaren ställer följande frågor: Varför har kommunen nöjt sig med längre 
gångavstånd för utrymning än vad som är praktiskt möjligt? Varför förlitas enbait 
på fungerande brandceller? Varför läggs bördan på barn att de skall göras 
uppmärksamma på denna svaghet? Varför göra det onödigt komplicerat? 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2014 § 27 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till yttrande daterat den 20 september 2016 har inkommit från 

fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer. I förslaget till 

yttrande anges bland annat att de berörda ytterdörrarna inte avses användas för 

utrymning samt att verksamhetsföreträdare anser att riskerna är större med att 

eleverna hamnar på den trafikerade gatan direkt utanför ytterdörrarna vid utrymning 

än riskerna att inte säker utrymning kan ske vid brand. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar förslaget till yttrande. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 

kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag 
till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 
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Kommunstyrelsen 
Kom111unfullmäktige 

I ( 1) 

2016-09-20 

Yttrande över Bo Henningssons medborgarförslag om dörrar på 
l<yrkbacksskolan dnr. KS121"2014R1 

Beslutsunderlag 
Bo Henningssons medborgarförslag dnr KS 121 -2014-1. 
Räcldningsnämndens utlåtande över brandskyddet daterat 2013-12- l 3. 

Ärendet 
Bo Henningsson har 2014-03-19 inkommit med medborgarförslag om att förse dörrar 
på Kyrkbacksskolan, som idag är låsta, med utrymningsbeslag i syfte att dörrarna ska 
kunna användas vid nödutrymning. Räddningstjiinsten har gjort en bedömning av 
brandskyddet och påtalar att de låsta dörrarna medför längre gångavstånd vid 
utrymning än vad som normalt sett är godkänt för verksamheten men efkrsom 
byggnaden är brandskydclssektionernd uppfylls ändock kraven på säker utrymning. 
Det poängteras dock att det behöver finnas en väl fungernnde nödlägesorganisation 
där utrymning regelbundet tränas. 

För att ytterligare öka brandsäkerheten skulle dörrarna kunna förses med nöd vred 
med kåpa så att de kan användas vid utrymning. Kostnaden för detta ligger på cirka 1 
200 kr per dörr, alltså totalt 2 400 kr. Av erfarenhet är sabotage på nödvredskåpor i 
skolor vanligt förekommande. Det skulle kunna resultera i att elever enkelt tar sig ut 
på Myrbogatan. Verksmnhetsföreträdare anser att riskenrn med att eleverna hmnnar 
på den trafikerade gfltan är större än riskerna att säker utrymning inte kan ske vid 
brand och ser helst att dörrarna inte används för utrymning. 

Utifrån vad som anges ovan, avses inte de aktuella dörrarna användas för utrymning. 

Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

A .... c· r~Wi~ 
Vastighetschef Kommunchef 



Medborgarförslag till Ljusnarsberg l(ommun 
Kopparbct·g 2014-03-17 

Bifogas bilaga från RÄDDNINGSNÄMNDEN, ang. "brister i brandskyddet" (daterat 2013-12-13) 

Jag föreslår att de dörrar som nu är "permanent låsta" på Kyrkbacksskolan snarnsl mö'li l förses 
med vred eller liimpliga, ~rnndtag, på insidan, sf att de i fortsättning kan användas fö1 ~JUmfät'stif-s--,( ·-·----
brand, eller annan fara för barn (och vuxna) pa skolan. ----_!lli __ Jl~iTIUn 

Anlc 201L1 -03- 1 9 ~-Bakgmnd: ,ar1ebetec1<n1ng ---
. \?.,\ ~ 201'1- I 
~~ 

Enligt uppgift så är det flera ytterdörrar> på Kyrkbacksskolan, som har olyckligtvis har försetts med 
nyckellås på insidan! Så att det inte är möjligt varken för barn eller vuxna, som befinner sig i akut 
farn, atl enkelt ta sig ut genom dem, utan att ha tillgång till nyckel. Dessutom har man t.ex. framför 
minst en av ytterdörrarna ställt upp en bänk som ytterligare försvårar utrymning, om man ändå 
skulle ha tillgång till en nyckel. De ytterdörrarna är som det sägs i brandskyddsprotokollet: 
"permanent låsta" 

Frågor: 

Varför nöjer man sig med "längre gångavstånd för utrymning" än vad som är praktiskt möjligt? 
Varför enbart förlita sig på "fungerande brandceller"? Varför lägger man, dessutom, den bördan på 
barn att de skall "göras uppmärksamma" på denna svaghet? Varför göra det onödigt komplicerat? 

Slutsats: 

Räddningsnämnden uttrycker svagheten på följande sätt: "Brister i den brandtekniska avskiljningen 
medför att medför att gångavstånden till utrymningsväg som leder till siiker plats blir för långa i och 
med de låsta dörrarna"! 

Även om man åtgärdar "Brister i den brandtekniska avskiljningen" så framstår det ändå som man 
riskerar människoliv (inte minst barns liv) helt i onödan! När ändå dessa ytterdörrar faktiskt finns 
där> nu, och enkelt kan förses med vred eller andra lämpliga anordningar för alt möjliggöra en 
enklare utrymning! 

Med vänliga hälsningar, 

Bo Henningsson 
Riksstigen I C 
714 3 I Kopparberg 

Kontakt: 070-673 18 40 


