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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
Beredskap Storvreta brandstation  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande kontroll av beredskap 
vid Storvreta brandstation, samt 

2. att ge brandchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa beredskapen 
vid Storvreta brandstation, samt 

3. att uppdra till förvaltningen att på räddningsnämndens sammanträde den 14 
december återrapportera hur arbetet med att säkerställa beredskapen vid 
Storvreta brandstation har genomförts 

Ärendet 
Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll av antal anställda 
vid Storvreta brandstation och deras möjligheter att ha beredskap dygnet runt. 

Föredragning 

Beredskapen vid Storvreta brandstation har under en längre tid varit lägre än vid andra 
delstidsbrandstationer. Intervjuer har genomförts med alla anställda vid Storvreta 
brandstation om vilken faktisk möjlighet de har att ha beredskap under sin 
schemalagda beredskap. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20 

Rapportering internkontrollmoment 2022 Kontroll av beredskapen vid Storvreta 
brandstation. 

Click or tap here to enter text.  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-04-20 RÄN-2022-00041 
  
Handläggare:  
Bo Eriksson, Jörgen Olsson 
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Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
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Vi samverkar i en gemensam räddningsnämnd: 
Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun 
 
Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 30 00 
www.uppsalabrandforsvar.se 

Rapportering av kontrollmoment i den interna 
kontrollplanen. 
 

Kontrollmoment 
Kontroll av antal anställda vid Storvreta brandstation och deras möjligheter 
att ha beredskap dygnet runt. 
 

Metod och urval 
Kontroll av antal anställda vid Storvreta brandstation från lönesystemet. 
Intervju av alla anställda vid Storvreta brandstation där anställda fick 
besvara följande fråga: 
Kan du ha beredskap dygnet runt vid din schemalagda beredskap? 
 
Om anställd svarat nej på ovanstående fråga fick hen följande frågor: 
Kan du ha beredskap dagtid vardagar? 
Kan du ha beredskap kväll/natt vardagar? 
Kan du ha beredskap helger?    
 

Resultat 
Idag är det 29 deltidsbrandmän anställda vid Storvreta brandstation. 
Storvreta brandstation har en bemanning på 1+4, vilket innebär att det 
dygnet runt ska vara 1 befäl och 4 brandmän i beredskap. 
Fyra nya deltidsbrandmän blev anställda i april i år och genomgår nu 
utbildning och börjar ha beredskap i maj. 

Datum: Diarienummer: 
2022-04-19 NNN-2022-00041 

Brandförsvaret 
 

Rapport 
 
Handläggare:  
Bo Eriksson, Jörgen Olsson 
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Två kommer att sluta sin anställning i juni i år och då är det 27 anställda vid 
Storvreta brandstation.  
 
 
De 27 deltidsanställda svarade enligt nedan: 
Kan du ha beredskap dygnet runt vid din schemalagda beredskap? 
Ja: 14 anställda 
Nej: 13 anställda 
 
De 13 som svarade nej svarade enligt nedan: 
Kan du ha beredskap dagtid vardagar? 
Ja: 0 anställda 
Nej: 13 anställda, av dessa kunde dock en anställd 1 dag/vecka och en 
anställd kunde 1-2 dag/vecka. 
Kan du ha beredskap kväll/natt vardagar? 
Ja: 13 anställda 
Nej: 0 anställda 
Kan du ha beredskap helger?    
Ja: 13 anställda 
Nej: 0 anställda 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att cirka 48 procent av 
deltidsbrandmännen inte kan ha beredskap dagtid på vardagar. På 
kväll/natt vardagar och helger kan alla anställda ha beredskap.  

Kommentar 
Det blir svårt att hålla en beredskap på 1+4 dygnet runt när endast cirka 52 
procent av deltidsbrandmännen kan ha beredskap dagtid på vardagar.  
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