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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, 
återrapportering av kontroll av de geografiska 
gränserna  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att godkänna återrapporteringen av kontrollmomentet ärendetypsområden 

Ärendet 
Nämnden godkände vid sitt möte 27 april rapporteringen av interkontrollmomentet 
ärendetypsområden. Nämnden beslutade även brandchefen skulle säkerställa att de 
geografiska gränserna är rätt placerade och återrapportera det till nämnden. 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvar. 

Föredragning 

Ett arbete med att säkerställa att de geografiska gränserna ligger rätt har genomförts. 
Vissa ändringar har gjorts av de geografiska gränserna på landsbygden för att uppnå 
att den brandstation som har kortast körtid blir larmad. Dessa ändringar lämnas nu till 
SOS Alarm för ändring i grundkartan och beräknas börja gälla innan årsskiftet. 

 
Eventuella ändringar av ärendetypsområden i Uppsala tätort är mer komplext och 
behöver utredas mer. 

 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-10-19 RÄN-2022-00041 
  
Handläggare:  
Bo Eriksson, Mikael Lundkvist 
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
• Internkontrollmoment 2022, Återrapportering av de geografiska områdena. 

 

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 de geografiska gränserna. 
Räddningsnämnden beslutade vid mötet 2022-04-27 att godkänna bifogat 
internkontrollmoment gällande kontroll av de geografiska gränserna. Nämnden gav 
även brandchefen i uppdrag att säkerställa att de geografiska gränserna är rätt 
placerade, samt att uppdra till förvaltningen att på räddningsnämndens sammanträde 
den 19 oktober återrapportera hur arbetet med att säkerställa gränsernas rätta 
placering har genomförts.  

Återrapportering 
Arbetet med att säkerställa att det geografiska gränserna har under sommaren och 
hösten fortsatt. En djupare analys av det föreslagna förändringarna gjordes under 
sommaren. Vägsträckor testkördes, där bland annat de teoretiska körtidsanalyserna 
jämfördes i förhållande till verkliga körtider för tunga fordon på exempelvis mindre 
vägar och krokiga vägavsnitt.  

Det arbetet förklarade vissa avvikelser mellan de teoretiska körtidsanalyserna och våra 
befintliga gränser, men också förstärkte argumenten för att genomföra ändringar av 
ett antal gränser. 

Kopplat till det arbetet har också resonemang och värdering förts utifrån andra 
parametrar som påverkar våra tider till olycksplatser, som exempelvis framkomlighet i 
Uppsala vissa tider och FIP resursernas anspänningstider. 

Vi har nu färdiga förslag till ändringar för landsbygden att lämna in till SOS Alarm för 
ändringar i grundkartan. Dessa lämnas in i november och beräknas vara klara innan 
årsskiftet. Eventuella ändringar av områden i Uppsala tätort är komplexare och är 
under vidare handläggning.  

 

Datum: Diarienummer: 
2022-10-18 RÄN-2022-00041 

Brandförsvaret 
 

Rapport 
 
Handläggare:  
Thomas Landberg 
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De gränser som flyttas nu 
• Gränsen mellan Tierp och Söderfors flyttas västerut  
• Gränsen mellan Tierp och Skärplinge flyttas mot nordost 
• Gränsen mellan Skärplinge och Östhammar/Österbybruk 
• Gränsen mellan Gimo och Östhammar flyttas österut 
• Gränsen mellan Bärby och Almunge flyttas mot sydost 
• Gränsen mellan Bärby och Alunda flyttas västerut 
• Gränsen mellan Skyttorp och Björklinge flyttas västerut 
• Gränsen mellan Björklinge och Bärby flyttas söderut 
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