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Anledning till förundersökningen 

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om 
vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en 
olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera 
åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra 
det, försöka mildra konsekvenserna. 
Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm. 

Beställning/uppdrag 

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder 
och sakkunnigutlåtande. 

Byggnad/Objekt 

Byggnaden är uppförd i två plan. Byggnaden består av två huskroppar som är sammanbyggda till ett 
större komplex. Verksamheten utgörs av ett transitboende för personer som är tillfälligt bostadslösa. 
Verksamheten drivs av Malmö kommun och boendet har funnits sedan 2014. Det finns tolv rum 
och två samlingslokaler i byggnaden. Rum och kök är brandtekniskt avskilda i EI 60 från övriga 
delar. Det finns ett utrymningslarm i byggnaden som är kopplat till Lövestad LC.     

Beskrivning händelse  

Branden startade i en kastrull i ett av köken i byggnaden. När brandlarmet löste ut upptäckte en 
boende branden i köket. Den boende hämtade en pulversläckare och släckte branden och larmade 
räddningstjänsten. Vid räddningstjänstens ankomst var branden släckt. Personal från socialtjänsten 
tillkallades till platsen. Då spisfläkten hade brandskadats kontrollerade räddningstjänsten 
temperaturen i imkanalen ovanför spisen med värmekamera för kontroll av eventuell brandspridning 
till vinden.  

Beskrivning skador  

Brandskador på spis, spisfläkt, skåp och köksgolv (foto 1, 2 och 3). Sotskador på väggarna i köket 
(bild 4). 
Inga personskador. 

Trolig orsak             

Trolig orsak är att en boende har lämnat en kastrull oövervakad då spisplattan har varit påslagen. 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Utredningen skickas till distrikt Jägersro samt till tillsyn direkt. Utredaren föreslår att det genomförs 
en tillsyn enligt LSO på objektet. 
 
 
Lund, 2017-06-14 
 
Jonas Sandberg 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
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Intervju med styrkeledare samt personal från socialförvaltningen i Malmö kommun. 
 



 

  

 

 

 
Foto 1. Brandskador på spis. 
 

 
Foto 2. Brandskador på spisfläkt. 
 



 

  

 

 
Foto 3. Brandskador på köksgolvet. 
 

 
Foto 4. Sotskador på väggarna i köket. 
 
 
 




