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Rapportering av internkontrollmoment 2022, 
kontroll av system och rutiner avseende 
avbrott och störningar  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande kontroll av system och 
rutiner avseende avbrott och störningar. 

Ärendet 
Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll av att behovet av 
rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga 
rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade. 

Föredragning 

Kontrollen visar att det finns grundläggande rutiner och planer för hantering av avbrott 
och störningar och att dessa är kända och prövas kontinuerligt. Det finns alltid 
utrymme för förbättringar och anpassningar till förändrade förutsättningar inom 
området. Brandförsvaret arbetar aktivt och kontinuerligt med dessa frågor.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11 
• Internkontrollmoment 2022, kontroll av system och rutiner avseende avbrott 

och störningar 
 
 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden 2022-10-11 RÄN-2022-00041 
  
Handläggare:  
Torbjörn Mattsson, Mikael Lundkvist 
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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 att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och 
störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända 
och prövade.  

Metod och urval 
Kontroll har skett genom intervjuer med nyckelpersoner inom brandförsvaret. 
Kontrollen har fokuserat på följande områden: 

- Kritiska IT-system 
- El-försörjning 
- Drivmedelsförsörjning 
- Personal 

Resultat 
Kontrollen visar att det finns grundläggande rutiner och planer för hantering av 
avbrott och störningar inom ovan nämnda fokusområden. Dock kvarstår arbete 
med att dokumentera vissa rutiner inom drivmedelsförsörjningen och 
elförsörjningen. Reservkraft för elförsörjningen behöver även fysiskt säkerställas på 
vissa stationer. En upphandling av reservkraft är under genomförande och 
beräknas vara klar under året. 
Rutinerna är kända av berörd personal och rutinerna prövas kontinuerligt.   

Kommentar 
Internkontrollen redovisas övergripande för att inte dokumentet ska vara 
säkerhetskänsligt.  
 
Torbjörn Mattsson 
 

Datum: Diarienummer: 
2022-10-07 RÄN-2022-00041 

Brandförsvaret 
 

Rapport 
 
Handläggare:  
Torbjörn Mattsson 
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