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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, 
Kontroll av tillsyn av systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA)  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande tillsyn av systematiskt 
brandskyddsarbete, samt 

2. att ge brandchefen i uppdrag att säkerställa tillräckliga resurser för arbete 
utifrån den kommande tillsynsplanen. 

Ärendet 
Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll av tillsyn av 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

Beredning 

Ärendet har beretts av tjänsteperson på Uppsala brandförsvar. 

Föredragning 

Utifrån genomförd kontroll kan det konstateras att brandförsvaret inte genomför 
tillräckligt många tillsyner av systematiskt brandskyddsarbete (LSO 2 kap 2 § och 
samplanerade tillsyner) för att följa den gällande tillsynsplanen. Effekten av att 
tillräckligt många tillsyner av systematiskt brandskyddsarbete inte har genomförts de 
senaste åren är att enheten Tillsyn och tillstånd ligger efter i sitt tillsynsarbete. 
Kontrollen kan dock konstatera att de tillsyner som genomförs är ändamålsenliga och 
håller hög kvalitét. 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-05-25 RÄN-2022-00041 
  
Handläggare:  
Patrik Kjellberg 
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25 

Rapportering internkontrollmoment 2022 Kontroll av tillsyn av SBA, 2022-05-25 

 

Brandförsvaret 

 

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 2022. 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av att brandförsvaret genomför tillräckligt många tillsyner av SBA och att 

dessa tillsyner är ändamålsenliga. 

Metod och urval 

Intervju med enhetschef och handläggare på enheten Tillsyn och tillstånd, granskning 

av gällande tillsynsplan, tillsynsplan under framtagande och tillsynsstatistik för åren 

2018–2021. 

 

Kontrollmomentet avser att undersöka tillsyn av SBA. De tillsynsärenden som har 

granskats inom ramen för denna kontroll är tillsyn enligt LSO 2 kap 2 § och 

samplanerade tillsyner där både tillsyn enligt LSO 2 kap 2 § och LBE har genomförts. 

Tillsyner enligt LSO 2 kap 4 § och LBE har inte granskats då dessa ärenden inte 

bedöms syfta till att tillsyna SBA. 

Resultat 

Utifrån gällande tillsynsplan bedömer chefen för enheten Tillsyn och tillstånd att 

brandförsvaret årligen behöver genomföra cirka 380 tillsyner (LSO 2 kap 2 § och 

samplanerade tillsyner) för att vara i fas. Genomförs färre tillsyner kommer ett 

uppdämt tillsynsbehov att skapas. Under åren 2018–2021 har brandförsvaret 

genomfört i snitt 176 tillsyner per år (LSO 2 kap 2 § och samplanerade tillsyner). 

Utöver dessa tillsyner har brandförsvaret i snitt genomfört 103 tillsyner per år enligt 

LSO 2 kap 2 § av rashusbostäder. Dessa tillsyner har i huvudsak genomförts av 

brandingenjörsstudenter under sommaren och ligger utanför bedömningen av behovet 

av årliga tillsyner. 

 

Datum: Diarienummer: 

2022-05-25 RÄN-2022-00041 

Brandförsvaret 
 

Rapport 

 

Handläggare:  

Patrik Kjellberg 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur 

kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO (MSBFS 2021:8) träder i 

kraft 1 juli 2022. Detta är den första föreskriften MSB har givit ut på området sedan de 

fick föreskriftsrätt. Chefen för enheten Tillsyn och tillstånd har redogjort för hur 

arbetet genomförs för att implementera tillsynsföreskriften. Enheten håller på att ta 

fram en ny anpassad tillsynsplan, man genomför registervård för att så korrekt som 

möjligt kunna bedöma behovet av tillsyner i framtiden och vilket resursbehov det 

innebär för att möta den nya förskriften. 

 

Den andra delen av kontrollmomenten gäller kvalitén på tillsynerna av SBA och 

bedömning om tillsynerna är ändamålsenliga. Ur genomförda intervjuer kan jag 

konstatera att SBA tillsynas vid samtliga tillsyner utifrån LSO 2 kap 2 §. Hur tillsynen 

av SBA genomförs anpassas till aktuell verksamhet. Intervjuade tillsynsförrättare 

framhäver vikten av att skapa förståelse hos den tillsynade för att SBA-arbetet även 

ska fortsätta inom verksamheten efter att tillsynsärendet är slutfört. För att säkerställa 

hög kvalité i de tillsyner som genomförs och ge förutsättningar för likvärdiga 

bedömningar lyfter tillsynsförrättarna fram värdet av att diskutera ärenden bland 

kollegor och att vid behov åka två tillsynsförrättare. 

Kommentar 

Utifrån genomförd kontroll kan det konstateras att brandförsvaret inte genomför 

tillräckligt många tillsyner av SBA (LSO 2 kap 2 § och samplanerade tillsyner) för att 

följa den gällande tillsynsplanen. Effekten av att tillräckligt många tillsyner av SBA 

inte har genomförts de senaste åren är att enheten Tillsyn och tillstånd ligger efter i sitt 

tillsynsarbete.  

 

Kontrollen kan dock konstatera att de tillsyner som genomförs är ändamålsenliga och 

håller hög kvalitét. 

 

 

 
Patrik Kjellberg 

Enhetschef Riskhantering 
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