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Hej, 

Bifogar tillsynsanteckningarna från årets LSO-tillsyn. 

Med vänlig hälsning 

Ovalers Legaph 

Krisberedskapshandläggare 
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e-post: a nders.leijon@lansstyrelsen.se  
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor vid Uppsala kommun, 

brandförsvaret, 201541-17 

Länsstyrelsens tillsyn 
Enligt 5 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) svarar länsstyrelsen för 
tillsynen inom länet, över efterlevnaden av denna lag och förskrifter som meddelats med 
stöd av denna lag. 

Deltagare: 
Jan Ulmander 
Patrik Kjellin 
Jonas Nyberg 
Anders Ahlström 
Anders Fridborg 
Elisabeth Samuelsson 
Göran Carlsson 
Phjo Nordqvist 
Anders Leijon 

Räddningsnämnden 
Räddningsnämnden 
Räddningsnämnden 
Uppsala Brandförsvar 
Uppsala Brandförsvar 
Uppsala Brandförsvar 
Uppsala Brandförsvar 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Länsstyrelsen Uppsala län 

Tillsynens omfattning 
• Organisation och ansvarsfördelning inom kommunen 
• Tillsyn enligt LSO 
• Rådgivning och information till enskilde och allmänheten 
• Rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO 
• Uppföljning av mål i Handlingsprogram 2012 — 2015 

Tillsynens genomförande 
I samband med kallelsen till tillsynsbesöket bifogades ett antal frågor som länsstyrelsen 
önskade svar på. Brandförsvaret presenterade svar på dessa som tillsammans med 
delårsrapporter och riskanalys tillsändes länsstyrelsen inför besöket. 

Räddningsnämndens årsredovisning för 2014 inhämtades av länsstyrelsen på kommunens 
hemsida. 

Brandförsvaret redovisade svar på länsstyrelsens frågeställningar vid tillsynsbesöket och 
eventuella följdfrågor. 

Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att Uppsala brandförsvar uppfyller lagens krav i delar som 
tillsynen omfattade. De delar som Länsstyrelsens avser att följa upp beskrivs närmare 
under respektive punkt. 

Organisation och ansvarsfördelning inom kommunen 
Räddningsnämnden är gemensam för de tre kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar 
med Uppsala kommun som värdkommun. 

Det ansvar som beskrivs 3 kap. 1 § LSO, att verka för att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder kvarstår hos respektive kommun. 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Brandförsvaret följer upp och utvärdar sin verksamhet via delårsrapporter, april och augusti 
och genom räddningsnämndens årliga verksamhetsberättelse. 

Brandförsvaret har inga besparingskrav som bedöms påverka brandförsvarets förmåga. 

De senaste två åren har bemanningen/beredskapsformen anpassats till den lokala riskbilden 
vid två stationer, 

Brandförsvaret har träffat avtal med Storstockholms brandförsvar för larm och ledning och 
med samtliga räddningstjänster i A, B, C och I län för gränslös räddningstjänst. 
Avtal har även träffats med Sjöräddningssällskapet avseende räddningsväm i Ekoln och 
Öregrund. 

Första insats person (FlP) införs löpande på deltidsstationer. 

Rådgivning och information till enskilde och allmänheten 
Tillsyn på och information till nybildade bostadrättsföreningar har påbörjats i syfte att 
tydliggöra den enskildes skyldigheter vid brand. Brandförsvaret driver 
brandskyddsutbildning som främst vänder sig till vård- och omsorgspersonal där stor vikt 
läggs på brandskydd i hemmiljö för Ileintjänstmiljö. Utbildningar i systematiskt 
brandskyddsarbete sker främst mot kommunala förvaltningar. 

Tillsyn enligt LSO 
Brandförsvarets tillsynsregister uppdateras kontinuerligt. Kriterier för planen är fristtider 
och de behov som uppkommer på förekommen anledning. Radhus och flyldingboenden är 
de objekt som sticker ut vad gäller brister i brandskyddet. Uppställningsplatser för 
höjdfordon inventeras. 
De operativa styrkorna genomför områdesbesök, avvikelser vid dessa besök följs upp 
genom tillsyn. 
Vid brister i brandskyddet använder Uppsala Brandförsvar sig av förlägganden. Endast små 
brister leder till tjänsteanteckningar. Detta förfarande stärker den enskildes rättssäkerhet. 
Brandförsvamt uppger att behov finns att anställa inom tillsyneverksamheten. Man uppger 
att trots behovet av ytterligare personal ska tillsyner genomföras enligt frister och behov. 
De operativa styrkorna genomför områdesbesök, avvikelser vid dessa besök följs upp 
genom tillsyn. 

Samtliga tillsynsföreläggande kvalitetsgranskas internt. Samtliga tillsynsförättare har 
genomgått kurs i förvaltningsjuridik. Vid behov finns tillgång till kommunens jurist. 

Rengöring och hrandskyddskontroll enligt 3 kap, 4 § LSO 
Rengöring och brandskyddskontroll är en viktig del i det förebyggande arbetet mot brand. 
För att den entreprenör genomför dessa åtgärder ska ha ett aktuellt register över de 
byggnader som omfattas av kraven är det av vikt Uppsala kommun förser entreprenören 
med dessa uppgifter. 

Rengöring och brandskyddskontroll anses av lagstiftaren vara av sådan vikt att vid behov 
ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs till utföraren för att få tillträde till den 
anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. 
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Räddningsnämnden bör säkerställa att de som utför rengöring och brandskyddskontroller 
får tillgång till de underlag som behövs för att utföra sitt uppdrag. 

Ovanstående punkt är något som länsstyrelsen avser att följa upp. 

Uppföljning av rad 
Målen följs upp på ett tydligt sätt i tertialrapporter och via räddningsnämndens 
verksamhetsberättelse. 

Responstiden är en del av kommunens förmåga att utföra räddningsinsats. En ökning av 
responstiden kan ses vid jämförelser mellan år. Uppsala brandförsvar anger att längre 
larmhanteringstid är det som påverkat responstiden. Övergången till ny räddningscentral 
uppger man ha liten påverkan på larmhanteringstiden. Länsstyrelsen anser att 
brandförsvaret bör utreda och analysera den ökande larinhanteringstiden. 

Bostadsbränder ökar, här uppger brandförsvaret att analys krävs för att få underlag för att 
analysera vilken typ av bränder som ökar. 

Länsstyrelsen avser att följa utvecklingen avseende responstiden och det ökande antalet 
bostadsbränder. 

i/ 
/ 4'2 :;9 --' 	- • / ‘" Pirjo Nordqvist 

Tf. Försvarsd[rektör 
WW1 

Anders Leijon 
Krisbemciskapshandläggare 
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Räddningsnämnden, Uppsala kommun 
Uppsala Brandförsvar 
Ltinsrådet i Uppsala län 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Tillsynsenheten 
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raddningsnarrinden@uppsala.se  
brandl-brsvarethuppsala.se  
lohan.von.knorring tgausstyrelsen.se  

regislrator@insb,se 
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