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Rapportering av internkontrollmoment 2021, 
information utifrån ansvaret i lagen om skydd 
mot olyckor   

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande information utifrån 
ansvaret i lagen om skydd mot olyckor. 

  

Ärendet 
Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att 
brandförsvaret informerar tillräckligt utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor.  

 

Föredragning 

Kontroll har genomförts gällande vilken information och på vilket sätt informationen 
ges till allmänheten om nya risker. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Rapportering kontrollmoment internkontrollplan 2021, information 

 

 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden 2021-04-16 RÄN-2021-00030 
  
Handläggare:  
Torbjörn Mattsson 
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Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
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 Handläggare: Datum: Diarienummer: 
 Torbjörn Mattsson 2021-04-04 RÄN-2021-00030 
 
  
  
  
 

 

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

 

Kontrollmoment 
Säkerställa att brandförsvaret informerar tillräckligt utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor.  
 

Metod och urval 
Kontroll av vilken information och på vilket sätt informationen ges till allmänheten om nya risker.  

Resultat 
Kommunikation kring solceller: 

 Under året har Brandförsvaret sett över och uppdaterat information om solceller på 
uppsalabrandforsvar.se.  

 Brandförsvaret har publicerat en särskild nyhet om våra rekommendationer vid installation av 
solceller. 

  Brandförsvaret har också gjort ett inlägg på facebook om solceller. 
  Brandförsvaret har medverkat i media och informerat om att solceller kan försvåra 

släckningsarbetet. 
 
Kommunikation kring elbilar: 

 Under året har Brandförsvaret tagit fram en ny sida på uppsalabrandforsvar.se. med info med 
rekommendationer för laddning och förvaring av el- och hybridfordon. 

 Brandförsvaret har publicerat en särskild nyhet om att det finns en ny vägledning för el- och 
hybridbilar. 

  Brandförsvaret har också gjort ett inlägg på facebook om rekommendationer el- och 
hybridbilar. 

 
Förvaring av handsprit – förtydligande pga pandemin. 

 Brandförsvaret tog fram särskild sida uppsalabrandforsvar.se med sammanställd info om hur 
handsprit och gel ska förvaras.  

 Samt en nyhet om hur handsprit ska förvaras. 
 
 
 
Torbjörn Mattsson 
Verksamhetsutvecklare 
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