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Räddningsnämnden 

Internkontrollplan 2019, rapportering av kontrollmoment.  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
att godkänna rapporteringen av kontrollmoment. 
att ge brandchef i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporterna. 

Sammanfattning 
Rapportering av tre kontrollmoment enligt den interna kontrollplanen för 2019. 
Nämnden antog den interna kontrollplanen för år 2019 vid sitt möte 2019-02-13. I den interna 
kontrollplanen finns fem kontrollmoment. Två kontrollmoment har tidigare under året rapporterats till 
nämnden. 

Bilagor 
Rapportering av kontrollmomentet att brandförsvaret har tillräckliga reserver för drivmedel. 
Rapportering av kontrollmomentet att tillräckligt med egen elreservkraft finns på brandstationerna.  
Rapportering av kontrollmomentet att brandförsvarets utryckningsfordon är kvalitetssäkrade 

Delges 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun.  
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun. 

Elisabeth Samuelsson 
Brandchef 
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Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

 

Kontrollmoment 
Att vi har tillräckliga reserver för drivmedel 

Metod och urval 
Kontroll av tillgängliga reserver och analys av behov 

Resultat 
Kontroll har genomförts av befintliga drivmedelsreserver och en analys har genomförts gällande vilket 
behov som finns. Utifrån analysen har förslag på åtgärder tagits fram för hur förmågan kan stärkas. 

Kommentar 
Redovisning av ovanstående har skett till brandchefen i Redovisning av uppdrag 
drivmedelsförsörjning.  
 
 
 
 
Johan Svebrant 
Verksamhetsutvecklare 
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Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

 

Kontrollmoment 
Att reservelverk fungerar och kan användas. 

Metod och urval 
Provkörning av samtliga elverk under 2019. 

Resultat 
Alla elverk fungerar. 
Flertalet elverk behöver kompletteras med anslutningskablar.  
Flertalet behöver också moderniseras avseende spänning och frekvensreglering. 
 

Kommentar 
Komplettering av anslutningskablar och modernisering av elverken planeras att genomföras under 
2020. 
 
 
Per Lindberg 
Enhetschef 
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Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

 

Kontrollmoment  
Att våra utryckningsfordon är kvalitetssäkrade avseende det digitala ledningsstödet. 
 

Metod och urval 
Intervjuer av ett antal befäl i alla ledningsnivåer (L1, L2, L3) som åker i utryckande funktion och 
använder ledningsstödet. 
 

Resultat 
Alla intervjuade upplever att det digitala ledningssystemet (Deadalos mobil) fungerar väldigt bra och 
att det finns en otrolig potential med systemet. Dock har det varit några hårdvarufel där man behövt 
bytt ut själva ”surfplattan” samt att GPS noden i Viktoria garaget gått sönder och systemet tappade sin 
positionering när bilarna backades in. De inkörningsproblemen som fanns med att vissa uppdateringar 
ställde till det i systemet på grund av en manuell hantering av uppdateringar är nu åtgärdade. 
 

Kommentar 
Vi har fått en större redundans i systemet genom att vi även kan använda en lokal el/radiofirma vid 
eventuell felsökning. Vår it-tekniker kommer även ha en genomgång av systemet för operativ 
ledningspersonal samt göra en lathund för felsökning i systemet för de vanligaste felen och hur dessa 
åtgärdas. 
 
 
 
 
Fredrik Westberg 
Enhetschef/Insatsledare skift 3 
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