
 
   

 

Kommunens revisorer 
Rapportsammandrag     Dnr: REV 00015/2019 

 

Granskningen har bland annat visat följande: 

Östersunds kommun har ett systematiskt brand-
skyddsarbete (SBA) som är väl dokumenterat. An-
svarsförhållanden är tydliggjorda.  

Ur internkontrollsynpunkt finns stora betänkligheter 
då det i många avseenden saknats kontroller av följ-
samheten till reglerna.  

Styrelsen är ytterst ansvarig för det systematiska 
brandskyddsarbetet. Varje nämnd/förvaltning har ett 
eget ansvar att genom uppföljningar bevaka att ruti-
nerna för brandskyddsarbetet följs, men styrelsen har 
ingen systematisk kontroll av att nämnder/förvalt-
ningarna gör de kontroller som bör göras för att sä-
kerställa att regelverket följs. 

Det har inte funnits system/rutiner för uppföljning av 
att utbildning av ansvariga och medarbetare erhållit 
föreskriven utbildning, men ett införande pågår av 
det systematiska brandskyddsarbetet i kommunens 
ledningssystem Stratsys och utbildning i ett nytt sy-
stem, benämnt Saba Cloud.  

Från Räddningstjänsten har erhållits uppgift om:  

- att brandskyddet inom Östersunds kommun i stort 
bedöms fungera bra.  

- att det inom vård och omsorg liksom inom fastig-
hetsenheten är bra ordning och reda.  

- att det är fler problem när det gäller skolor och då 
handlar det till exempel om personalens kunskap och 
slitage mm. 

Brandskyddsansvariga ska en gång om året kontrol-
lera brandskyddsdokumentationen men förvaltningar-
nas uppföljning av om detta görs varierar. Det finns 
inte någon regel som anger att sådana kontroller ska 
dokumenteras.  

En uppgift som framkommit är att ungefär hälften av 
skolorna har en aktuell beskrivning av sin brand-
skyddsorganisation. Det görs inte någon systematisk  

kontroll av om beskriv- 
ningar av brandskydds- 
organisationen på skolorna finns och är aktuella. 
Det görs inte heller någon kvalitetskontroll av do-
kumenten. 

Systemstöd för det systematiska brandskyddsar-
betet har saknats under flera år. Det pågår dock ett 
införande av SBA i Stratsys (ledningssystem) och 
Saba Cloud (utbildning), vilket är positivt. Syste-
men har potential att kunna stärka den interna 
kontrollen av att SBA arbetet fungerar på avsett 
sätt, om systemen används på ett adekvat sätt. 

Det finns en oklarhet hos Tekniska förvaltningen 
vad avser om rapporteringen av utförda åtgärder är 
korrekt.  

Utifrån granskningsresultatet lämnar revisorerna 
dessa rekommendationer till styrelse och nämnder: 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att bevaka 
att ovan nämnda system kommer till användning 
på ett sådant sätt att de säkerställer att kommunens 
regelverk för SBA följs. 

Kommunstyrelsen och de granskade nämnderna 
som är ansvariga för det systematiska brand-
skyddsarbetet bör informera sig om hur det sköts 
och de rapporter som erhålls dokumenteras. 

Tekniska nämnden bör bevaka att rapporteringen 
om utförda åtgärder säkerställs. 

Barn- och utbildningsnämnden bör öka sin bevak-
ning av att det systematiska brandskyddsarbetet 
fungerar på avsett sätt på skolorna. 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer 
REV 00015/2019.  

Rapporten kan även hämtas på:  

Kommunrevisorernas hemsida 

För information, kontakta: 
Kjell Svantesson, revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör   
063 - 14 75 28 

 

 

Kommunens revisorer har granskat 
KOMMUNENS SYSTEMATISKA 
BRANDSKYDDSARBETE 
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