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Rapportering av internkontrollmoment 2021  
Förslag till beslut 
Räddningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att godkänna bifogat internkontrollmoment gällande olycksutredningar 
2. att ge brandchefen i uppdrag att säkerställa framtida hantering av 

olycksutredningar, samt  
3. att ge Brandförsvaret i uppdrag att återrapportera kontrollmomentet på 

nämndens sammanträde den 15:e december 2021. 
 

Ärendet 
Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att 
olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning. 

Föredragning 

Kontroll har genomförts gällande av om det finns ansvariga med tillräckligt mandat 
och kompetens att genomföra olycksutredningar, av vilka och hur många 
olycksutredningar som genomförts under 2019 och 2020 samt vilka räddningsinsatser 
det borde ha genomförts en olycksutredning på. 

Resultatet visar att brandförsvaret inte genomfört olycksutredningar i tillräcklig 
omfattning under 2019 och 2020. Ansvariga med tillräcklig kompetens och mandat 
finns. Dock är inte mandatet tydligt i skrift. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021, 2021-02-15 

 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden 2021-02-17 RÄN-2021-00030 
  
Handläggare:  
Johan Svebrant 
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Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
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 Handläggare: Datum: Diarienummer: 

 Johan Svebrant 2021-02-15 RÄN-2021-00030 

 Verksamhetsutvecklare 

 018-727 3124 

 

 

 

Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021 

Kontrollmoment 

Säkerställa att olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning. 

Metod och urval 

1. Kontroll av om det finns ansvariga med tillräckligt mandat och kompetens att genomföra 

olycksutredningar.  

2. Kontroll av vilka och hur många olycksutredningar som genomförts under 2019 och 2020.  

3. Kontroll av vilka räddningsinsatser det borde genomförts en olycksutredning på. 

Resultat 

1. Två handläggare på enheten för samhällsskydd har till uppgift att genomföra 

olycksutredningar. Båda bedöms ha erforderlig kompetens och mandat att genomföra detta. 

Mandatet finns dock inte tydligt i skrift. Arbete pågår att revidera de interna riktlinjerna 

gällande olycksutredningar och när de är beslutade bedöms mandatet även finnas skriftligt.  

2. Inga interna olycksutredningar har genomförts 2019 och 2020. En extern utredning har 

genomförts under 2020 (utredning av Polarbrödsbranden).  

3. För vilka räddningsinsatser det borde genomförts någon form av olycksutredning är 

komplicerat att svara på i efterhand då anledningarna till att initiera en utredning kan vara 

många. Grunden för en olycksutredning är att det ska finnas en nytta och att man kan förvänta 

sig att det finns något att lära av utredningen. I utkastet till de nya interna riktlinjerna gällande 

olycksutredningar föreslås följande som exempel på räddningsinsatser som kan leda till en 

olycksutredning:  

a. Olyckor där personer omkommer eller skadas svårt, ska alltid göras. 

b. Oklarheter i det byggnadstekniska eller organisatoriska brandskyddet 

c. Oklarheter i insatsens genomförande 

d. Händelser som leder till en större samhällspåverkan 

e. Olyckor där allvarliga brister uppstått i samband med genomförande av vår egen 

insats 

f. Händelser med betydande miljöskada 

g. Förutbestämt tema, beslutat av brandchef 

h. Eller att det i övrigt finns en nytta och man kan förvänta sig att lära sig något från 

undersökningen 

Flera av dessa exempel är svåra att följa upp långt i efterhand. Antalet som omkommer vid en 

olycka är dock sökbart i händelserapporten och används därför som indikator på om det 



 

2 

genomförts räddningsinsatser där det borde genomförts en olycksutredning. Av tabellen nedan 

framgår antalet omkomna vid olika olyckor som brandförsvaret larmats till under 2019 och 

20201 i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enbart baserat på detta kan det konstateras att det genomförts åtminstone 22 räddningsinsatser 

under 2019 och 2020 där brandförsvaret borde ha genomfört en olycksutredning i någon 

omfattning. 

 

 

 

 

Johan Svebrant 

Verksamhetsutvecklare 

 
1 Källa: statistik från händelserapporter i Daedalos 

 Antal omkomna Antal olyckor 

Brand i byggnad, brand i fordon 4 2 

Trafikolycka 16 16 

Drunkning 1 1 

Annan nödställd person 2 1 

Suicid 2 2 

Totalt 25 22 
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