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Ostersunds /commun har ett systematislct brandslcyddsarbete som cir val do/cumenterat. 
Ansvarsforhallanden cir tydliggjorda. Ur intem/controllsynpun/ctfinns doc/c stora 
betcm/cligheter da det i manga avseenden sa/cnas !controller av foljsamheten till reglema. 

Styrelsen cir ytterst ansvarig for det systematislca brandslcyddsarbetet (SBA). 

Vmje nanmd/forvaltning har ett eget ansvar att genom uppfoljningar beva/ca att 
mtinemafor brandslcyddsarbetetfoljs, men styrelsen har ingen systematislc lcontroll av 
att namnder/forvaltningama gar de /controller som bar gorasfor att sa/cerstalla att 
regelver/cetfoljs. 

Arlig rapportering s/cer till "Ledningens genomgang" och s/cer muntligt utan 
dolcumentation. 

Det har inte fwmits system/rutinerfor uppfoljning av att utbildning av ansvariga och 
medarbetare erhallitforeskriven utbildning. Intryc/cet cir att man i start settforlitat sig 
pa att alla ansvariga har gjort det des/ca enligt regelver/cet utan nagra /controller. 

Inforande pagar av det systematislca brandslcyddsarbetet (SBA) i /conummens 
ledningssystem Stratsys och utbildning i ett nytt system, benamnt Saba Cloud. 

Fran Raddningstjansten har vifatt uppgift om att brandslcyddet inom Ostersunds 
/com mun i stort bedoms fimgera bra. Vidare upplever Raddningstjansten att det inom 
vard och omsorg liksom inomfastighetsenheten cir bra ordning och reda. Daremot cir 
det fl.er problem nar det galler slcolor och da handlar det till exempel om personalens 
/cuns/cap och slitage mm. 

Brands/cyddsansvariga s/ca en gang om aret lcontrollera brandslcyddsdolcwnentationen 
menforvaltningamas uppfoljning av om detta gars varierar. Detfinns inte nagon regel 
som anger att sadana /controllers/ca dolcumenteras. 

En uppgift somfram/commit vid intervju inom BOUF cir att ungefar halften av s/coloma 
har en alchtell beslcrivning av sin brands/cyddsorganisation. Det gars inte nagon 
systematislc lcontroll av om beskrivningama av brandslcyddsorganisationen pa s/coloma 
Jinns och cir a/ctuella. Det gars inte heller nag on lcvalitetslcontroll av dolcwnenten. 

Rekommendationer: 

Systemstodfor det systematislca brandslcyddsarbetet har salcnats under.fl.era ar. Det 
pagar doc/c ett iriforande av SBA i Stratsys (ledningssystem) och Saba Cloud 
(utbildning), villcet cir positivt. Var bedonming cir att systemen har potential att /cwma 
star/ca den intema /controllen av att SBA arbetetfimgerar pa avsett satt, om systemen 
anvands pa ett ade/cvat satt. 

Vi relcommenderar doc/c lconummstyrelsen att beva/ca att dessa system /commer till 
anvandning pa ett sadant satt att de sa/cerstaller att /communens regelverlcfor SBAfoljs. 

Styrelse och namnder, som cir ansvarigafor SBA, bar informera sig om hur det s/cots. Vi 
re/commenderar att rapporterad information dolcwnenteras. 

Detfinns en o/clarhet hos Telcnislcaforvaltningen vad avser om rapporteringen av 
utforda atgarder ar lcorrelct. Vi relcommenderar Telcnislca namnden att bevalca att detta 
lclaras ut. 
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Sammanfattande svar pa revisionsfragorna 

Sammanfattande 
bedomning 

Genomfors systematiska uppfoljningar av foljsamheten Nej, har saknats pa 
till rutinerna for det systematiska brandskyddsarbetet? overgripande niva 

Genomgar brandskyddsansvariga utbildningar i Systemstod har saknats. 
enlighet med beslutade utbildningsplaner och finns Har medfort att samlad info. 
dokumentation som styrker detta? saknas. lnforande av 

systemstod pagar 
Har systemstbd for planering och genomforande av Nej, pagar 
brandskyddskontroller inforts for samtliga enheter och 
anvands systemstbden? 

Finns rutin for att registrera tillbud? Rl!Jtin finRS 

Gbrs orsaks- och handelseanalyser baserat pa Intern kontroll 
forekommande tillbud och vidtas atgarder med Det forekommer att det inte 
anledning av dessa? gars uppfoljning av om 
Leder avvikelser till atgarder? atgarder som bedomts 

nodvandiga genomfors. 

Felanmalningar: 
Oklarheter finns om 
rapporteringen av fel som 
atgardats fungerar fullt ut 

Avvikelser 
Utsagor finns om att 
atgarder vidtas i stor 
omfattning, men mbjlighet 
att verifiera uppgifterna har 
saknats 

Uppfyller kommunen som fastighetsagare aktuella krav Nej, inte helt 
och regler gallande brandskydd? 

2 INLEDNING/BAKGRUND 

Kommunen har ett fastighetsagaransvar som innebar att man ar skyldig att ha effektiva 
brandskydd i sina fastigheter/lokaler. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor skall agare eller nyttjanderattshavare till byggnader 
eller andra anlaggningar vidta de atgarder som behovs for att forebygga brand och for att 
hindra eller begransa skador till foljd av brand. Atgarderna kan vara av teknisk eller 
organisatorisk karaktar. Atgarder av teknisk karaktar kan vara anskaffande av utrustning 
for brandslackning medan atgarder av organisatorisk karaktar kan vara utbildning och 
information. 

For att uppfylla dessa krav bor ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete 
bedrivas under byggnadens eller anlaggningens hela anvandningstid. I detta ingar att 
brandskyddet bor dokumenteras. 
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Brandskyddet vid t.ex. skolor och inom aldreomsorgen ar komplext och <less 
andamalsenlighet beror bland annat pa personalens kompetens att handla ratt vid brand 
samt att <let byggnadstekniska brandskyddet och de sakerhetstekniska anlaggningarna ar 
funktionsdugliga. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har raddningstjansten, som myndighet, ett 
tillsynsansvar. Det innebar att raddningstjansten regelbundet besoker olika verksamheter 
for att kontrollera att agare och verksamhetsutovare bedriver ett systematiskt 
brandskyddsarbete. Vid behov kan det innebara att raddningstjansten staller krav pa olika 
atgarder som behaver vidtas for att uppna en skalig niva pa <let systematiska 
brandskyddsarbetet. 

En granskning av brandskyddet genomfordes av kommunens revisorer 2014 

(Diarienwnmer 1226/2014) varvid <let framkom att brandskyddsarbetet i manga delar 
fungerade men ocksa att <let fa1111s vissa brister angaende: 

- uppfoljning av att enhetscheferna (brandskyddsansvariga) genomgatt utbildningar i 
enlighet med forvaltningarnas beslutade utbildningsplaner. 

- anvandning av befintliga systemstod for service, underhall och kontroll av 
brandskyddsanlaggningar. For att underlatta planeringen av genomforande av 
service, underhall och kontroll av brandlarmanlaggningar fa1111s inom kommunen 
systemstod, som dock inte anvandes av alla forskolor och sarskilda boenden. 

Revisorerna rekommenderade att: 

• det genomfors systematiska uppfoljningar av att brandskyddsansvariga genomgar 
utbildningar i enlighet med beslutade utbildningsplaner. 

• systemstoden for planering och genomforande av brandskyddskontroller infors for 
samtliga enheter. 

bstersunds kommuns fortroendevalda revisorer beslutade att i sin revisionsplan for 
2019 att uppta en fordjupad granskning av <let systematiska brandskyddsarbetet som 
aven inkluderar en uppfoljning av tidigare iakttagna brister. 

3 SYFTE, REVISIONSFRAGOR MM 

3.1 Revisionsfragor: 

■ Har Kommunstyrelsen, Va.rd och omsorgsnamnden samt Barn- och 
utbildningsnamnden en tillracklig styrning, uppfoljning och kontroll over <let 
systematiska brandskyddsarbetet? 

■ Har kommunstyrelse och namnder sakerstallt att verksamheternas systematiska 
brandskyddsarbete ar andamalsenligt och lever upp till stallda krav? 

0 

0 

0 

0 

Uppfyller kommunen som fastighetsagare aktuella krav och regler gallande 
brandskydd? 
Genomfors systematiska uppfoljningar av foljsamheten till rutinerna for 
<let systematiska brandskyddsarbetet? 
Leder avvikelser till atgarder? 
Genomgar brandskyddsansvariga utbildningar i enlighet med beslutade 
utbildningsplaner och films dokumentation som styrker detta? 
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o Har systemstod for planering och genomforande av brandskyddskontroller 
inforts for samtliga enheter och anvands systemstoden? 

o Finns rutin for att registrera tillbud? 
o Gors orsaks- och handelseanalyser baserat pa forekommande tillbud och 

vidtas atgarder med anledning av dessa? 

3.2 Avgransning 

Granskningen var initialt avgransad till Kommunstyrelsen, Va.rd och omsorgsnamnden 
med tva boenden samt Barn- och utbildningsnamnden tillsammans med tva skolenheter. 
En ytterligare begransning har gjorts pa grund av pagaende pandemi med coronavirus, 
med foljd att en skola och ett aldreboende utgatt. 

Granskningen har varit avgransad till det organisatoriska brandskyddet. 

En ytterligare avgransning har gjorts under granskningens gang vad avser 
Kommunledningsforvaltningen. Granskningen har endast omfattat uppsikten over 
berorda namnder och forvaltningar, inte brandskyddsarbetet inom 
Kommunledningsforvaltningens egna verksamheter. 

3.3 Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgors i huvudsak av: 
• Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778) 
• Kommunens interna policys och riktlinjer avseende brandskyddsarbete 
• Myndigheten for samhallsskydds utfurdade allmanna rad och kommentarer om 
systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) 

3.4 Ansvarig namnd/ styrelse 

Ansvariga namnder ar Kommunstyrelsen, Va.rd och omsorgsnamnden samt Barn- och 
utbildningsnamnden 

3.5 Metoder 

Granskningen har utforts genom analys av kommunens dokumentation kopplat till 
omradet systematiskt brandskyddsarbete. Intenduer har genomforts med 
sakerhetssamordnare inom kommunledningsforvaltningen, Va.rd och 
omsorgsforvaltningen Barn- och utbildningsforvaltningen samt Teknisk forvaltning. 
Vidare har intervjuer gjorts med rektor och enhetschef samt brandskyddsombud vid 
aldreboende. Aven en representant for Raddningstjansten har intenduats. 

Substansgranskning av utsagor har gjorts i den man det bedomts lampligt och mojligt. 
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Enligt Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har fastighetsagaren och den som har 
verksamhet i byggnaden eller annan anlaggning <let fulla ansvaret for brandskyddet. 

Ansvaret innebar att vidta atgarder for att forebygga brand och for att forhindra eller 
begransa skadorna till foljd av brand. 

Till grund for <let systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inom Ostersunds kommun 
Jigger, forutom lagar och forordningar, kommunens interna regler. 

Vad galler brandskyddet finns t.ex. Sakerhetspolicy (faststalld av KS 2004-09-21), 
Bandskyddsregler (faststalld av Sakerhetsforum 2019-08-30), resp. forvaltnings 
rutinbeskrivningar for SBA. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har <let yttersta ansvaret for sakerhetsarbetets inriktning for den 
kommunala verksamheten. 

Namnderna har ansvaret for sakerhetsarbetet inom sina verksamhetsomraden. 

Forvaltningscheferna ska organisera sakerhetsarbetet inom sina forvaltningar samt 
ansvara for ledning och kontroll. Alla forvaltningar ska ha en egen 
brandskyddsorganisation. I denna ska <let finnas utsedda personer som har ansvar att 
planera, utfora och folja upp brandskyddsarbetet i verksamheten. Brandskyddansvarig 
ar den som har huvudansvaret for brandskyddet i verksamheten. Detta innebar att folja 
upp att utbildningar, regler och rutiner efterlevs. Brandskyddsansvarige kan utse en 
medarbetare till riskombud som utfor kontroller att brandskyddet efterlevs. 

Verksa1nhetsansvariga, pa alla nivaer, ar ansvariga for sakerheten inom sina omraden 
och ska sjalva avsatta de resurser som kravs for att policy och rutiner foljs. 

Varje anstalld har ett ansvar att upprattade rutiner efterlevs och att informera sina 
besokare och entreprenorer om de regler de berors av. 

Sakerhetsforum 

Kommunen har ett sakerhetsforum som bestar av sakerhetsenheten, forvaltningarnas 
sakerhetssamordnare samt representanter fran Jamtlands Raddningstjanstforbund och 
Jamtlands gymnasieforbund (JGY). Forumet behandlar arenden av kommunovergripande 
karaktar som kan ha paverkan pa hela eller delar av kommunens forvaltningar, till 
exempel brandskyddsfragor. 

4.1 Genomf'ors systematiska uppfoljningar av foljsamheten till rutinerna for 
det systematiska brandskyddsarbetet? 

Sammanfattande svar och bedomning: 

Nej. 

Det finns tydliga dokument som beskriver hur ansvaret fordelats, men avsaknaden av 
kontroller av att uppgifterna utforts ar mycket pataglig. (Bristande intern lcontroll) 

Styrelsen ar ytterst ansvarig for <let systematiska brandskyddsarbetet (SBA). 

Varje namnd/forvaltning har ett eget ansvar att genom uppfoljningar bevaka att rutinerna 
for brandskyddsarbetet foljs, men styrelsen har ingen systematisk kontroll av att 
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namnder/forvaltn:ingarna gor de kontroller som bor goras for att sakerstalla att 
regelverket foljs. 

Det sker en arl:ig aterrapportering fran sakerhetssamordnarna till "ledningens 
genomgang", men dessa finns :inte dokumenterade. 

T:id:igare sammanstallde forvaltningarna arl:iga rapporter over sakerhetsarbetet, dar 
brandskyddsarbetet var en del. Dessa rapporter sammanstalldes sedan av 
kommunledn:ingsforvaltningen, omrade sakerhet, till en verksamhetsberattelse for 
sakerhet, forsakring och kr:isberedskap som behandlades av kommunstyrelsen. Enl:igt 
uppg:ift fran kommunledningsforvaltningen (KLF) gars inte detta langre. 

Tidigare anvant IT-stod for uppfoljningen, "R:iskprio", lades ned for nagra ar sedan och 
har darefter skotts manuellt med" papper och penna ". 

Ett inforande av SBA i Stratsys, ar under inforande. Stratsys innehaller funktioner som, 
om de anvands pa ett adekvat satt, bedoms kunna ge battre forutsattn:ingar for en 
fungerande kontroll och uppfoljning av om det systemat:iska brandskyddsarbetet (SBA) 
och dess regler foljs. 
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VOF Vard och omsorgsforvaltningen 
BOUF Barn- och utbildningsforvaltningen 

TF Tekniska fdrvaltningen 

Ur dokumentet "Kontroll och uppfoljning SBA": En gang om aret bar dokumentationen 
samt arets ronder kontrolleras for att garantera dess riktighet samt for att sammanstallas 
infor ledningens genomgang och eventuella tillsynsbesak fran raddningstjansten. 
Uppfoljning gars i kommunens system Stratsys. 

Inom VOF gars en arlig uppfoljning dar enhetscheferna rapporterar till 
sakerhetssamordnaren som i sin tur presenterar resultatet muntligt for 
forvaltningsledningen. Ingen dokumenterad rapport tas fram. 

TF - Enhetscheferna gar en arlig uppfoljning av det systematiska brandskyddsarbetet och 
foljer upp de olika momenten. SBA har kopplats till standarden ISO14000. Som ett led i 
detta gar controllern en foredragning av SBA-arbetet vid "Ledningens genomgang". Att 
redovisning skett (muntligen) framgar av protokoll, men det finns ingen dokumentation 
av det som redovisats. 

BOUF - Brandskyddsansvarig ska en gang om aret kontrollera brandskyddsdokumenta
tionen (bade utskriven .dokumentation samt i kommunens system for periodiska 
kontroller av SBA) for att garantera dess riktighet. Sakerhetssamordnaren vet inte om det 
gars, det gars ingen uppfoljning fran forvaltningen av detta, men tillagger ocksa att det 
inte heller finns nagon kand regel som anger att detta ska dokumenteras. Det ar bara 
brandskyddskontroller och utbildningsavningar som innehaller krav pa dokumentation. 

KONTROLL AV ATT BRANDSKYDDSORGANISATION FINNS: 

VOF -pa fraga om vem som kontrollerar att det finns en brandskyddsorganisation for 
verksamheterna framkom att kontrollen ligger som en del i de granskningar 
Uppdragsenheten gor i samband med kvalitetsgranskningar och miljarevisioner. 

BOUF -Det finns en avergripande brandskyddsorganisation beskriven for forvaltningen, 
men den ar inte helt aktuell. Vad galler skolorna sa ar va1je rektor ansvarig for sin egen 
organisation enligt skollagen. Barn och utbildningsforvaltningen kan ses som 
stadfunktioner till rektorerna. Sakerhetssamordnaren sager sig inte ha full kontroll pa om 
rektorerna har sadana beskrivningar och om de ar aktuella. Bedamningen ar att ungefur 
halften av rektorerna har en beskrivning av sin skyddsorganisation och som dessutom ar 
aktuell. 

Inom BOUF har en ny funktion inrattats i form av fem intendenter som har till uppgift att 
vara stadfunktion till rektorerna. Dessa har bland annat till uppgift att folja upp 
brandskyddskontroller, se till att avningar genomfors 4 ganger per ar mm. Detta styrs av 
rektorernas efterfragan. Intendenterna medverkar vid en av avningarna vaije ar. 
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Cheferna ar ansvariga for att tillse att handlingsplaner vid brand finns framtagna. Det 
finns ett "malldokument" som dessa kan utga ifran och som ger exempel pa hur man kan 
tanka. 

VOF- sakerhetssamordnaren har traffar med chefer och personalgrupper, samt lite storre 
traffar 1-2 ggr per ar dar man gor allmanna genomgangar av brandskyddet och dar det 
finns mojlighet att diskutera. 

BOUF - Dokumenten begars inte in och nagon kvalitetskontroll gars inte av att 
beskrivningarna av brandskyddsorganisationen pa skolorna finns och ar aktuella. 

AKTUALITET HOS BRANDSKYDDSBESKRIVNING OCH BRANDSKYDDSRITNING 

TF uppger att det films brister i brandskyddsdokumentationen. Brandskyddsritningar, 
som ar en deli dokumentationen, saknas i en del fall och ar bristfalliga i andra. Vad avser 
atgarder for att komma till ratta med detta har vardboenden och skolor hogsta prioritet. 

Vad avser forskolor arbetar sakerhetsingenjoren med detta, men man tar ocksa in extern 
hjalp for att forbattra situationen. Under en tid har man aven haft tillgang till en mycket 
kvalificerad praktikant som arbetat med att ta fram byggnadsritningar dar sadana saknats. 

VOF och BOUF - sakerhetssamordnarna upplever att det ibland ar svart att fa fram 
brandskyddsritningar och utrymningsplaner for kommunens egna lokaler. 

4.2 Genomgar brandskyddsansvariga utbildningar i enlighet med beslutade 
utbildningsplaner och imns dokumentation som styrker detta? 

Sammanfattande svar och bedomning: 

Fragan kan ej besvaras da samlat underlag for att besvara fragan saknas. 

Ansvar for saval planering av utbildningar som kontroll av att planerade utbildningar 
genomforts har delegerats till resp chef. Nagra kontroller av om foreskrivna utbildningar 
genomforts har inte gjorts fran KLF, VOF eller BOUN. Ett nytt system, Saba Cloud, ar 
under inforande och innehaller funktioner som kan ge forutsattningar att losa problemet. 

Vid besok pa dels en skola, dels ett aldreboende bedomde vi dock att just dessa tva enheter 
hade mycket bra kontroll i form av utbildningsplaner for personalen, genomgangna 
utbildningar och aktuella utbildningsbehov. Underlaget ar dock for litet for 
generaliseringar. 

Iakttagelser: 

KLF bad forvaltningarna om att fa del av deras utbildningsplaner, men svar uteblev fran 
tre forvaltningar. 

VOF har fatt listor fran KLF over personal som gatt brandskyddsutbildningar i form av 
Excel-filer. Uppfoljningsansvaret ligger pa chefer. Sakerhetssamordnaren vet inte hur 
detta har skotts. 

En forandring ar pa gang i och med att ett nytt system for utbildning ar under inforande 
(Saba Cloud). Detta ska ge chefer m fl. battre mojligheter att bevaka att personalen fatt 
utbildning. Systemet ska vara infort under ar 2020. 
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Ru tin for utbildning av vikarier och tidsbegransade anstallda finns i checklista for 
introduktion av ny personal. Ansvarig ar resp. chef. 

Utbildningarna halls av Raddningstjansten enligt ett avtal med KLF. Utbildningarna 
genomfors flera ganger per manad. 

Pa fraga om nagot riskombud saknar genomgangen utbildning idag uppger 
sakerhetssamordnaren att han inte kan ge nagot sakert svar pa detta. De filer som han fatt 
fran KLF upplever hansom svara att folja upp. 

Vid intertju med chef for ett aldreboende hade denne dock mycket bra kontroll i 
form av utbildningsplan for personalen, genomgangna utbildningar och aktuella behov. 

BOUF. Det finns en gemensam plan for forvaltningen, men enligt sakerhetssamordnaren 
ar den inte helt aktuell. Den innehaller dock vilken utbildning respektive medarbetare ska 
ha utifran deras SBA roll. 

Vad avser utbildning i <let grundlaggande brandskyddsarbetet, nagot som alla 
medarbetare ska ha, finns <let ett avtal med raddningstjansten och som ger BOUF atta 
utbildningstillfallen per ar a 20 platser per termin. 

Det ar rektorernas ansvar att se till att de som behaver utbildning far <let. 

Rektorerna har ansvaret for att se till att <let finns utbildningsplaner pa respektive skola. 
Som underlag skickar sakerhetssamordnaren ut Excel-filer over vilka som har gatt vilka 
utbildningar till rektorerna. 

Sakerhetssamordnaren vet inte i vilken utstrackning rektorerna haft kontroll over att alla 
med behov av utbildning fatt foreskriven utbildning. 

Vid intertju med rektor for en skola hade denne dock mycket bra kontroll i form av 
utbildningsplan for personalen, genomgangna utbildningar och aktuella behov. 

Sakerhetssamordnaren berattade att Saba Cloud kommer att ge battre overblick over vem 
som har gatt vilken utbildning och nar. 

TF 

Ansvaret for att <let finns aktuella utbildningsplaner for verksamheterna gallande 
brandskydd ligger pa respektive chef. Det gars inga kontroller av existens eller innehall. 
Tanken ar att utbildningsbehov ar nagot som chefer ska ta upp i medarbetarsamtal och pa 
arbetsplatstraffar (APT). 

TF har fatt listor fran KLF over vilka som genomgatt brandskyddsutbildning. For KLF har 
det varit mycket svart att "fa till" dessa listor, vilket gjort att man nu ska overga till 
systemet "Saba Cloud", vilket ska underlatta for chefer att fa bild av kunskapslage och 
utbildningsbehov. 

Vad avser utbildning av vikarier och tidsbegransade anstallda finns introduktionsprogram 
som cheferna ska folja, men <let sker inte alltid och inte av alla. 

Brandskyddsutbildningar genomfors med ganska hog frekvens. 

Riskombudet som har ansvar for TF:s administrativa lokaler har fatt bade allman 
utbildning och utbildning i kontroll av brandskyddet. For verkstader 111111 har inget 
riskombud utsetts. 
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4.3 Har systemstod ior planering och genomiorande av 
brandskyddskontroller iniorts for samtliga enheter och anvands 
systemstoden? 

Sammanfattande svar och bedomning: 

Nej. 

Inforande av systemstod ar pa gang. 

Iakttagelser: 

Tidigare system for planering och genomforande av brandskyddskontroller avvecklades 
och ersattes ej, vilket gjort att en manuell rutin tillampats. Ett inforande av SBA i Stratsys 
pagar. 

Planerna for nar SBA ska vara infort i Stratsys varierar mellan forvaltningarna 

Sakerhetssamordnare hos VOF har ambitionen att vara klar med inforandet av SBA i 
Stratsys fore semesterperioden 2020. Sakerhetssamordnaren hos BOUF hade vid tillfallet 
for intervjun ingen tidplan pga hog arbetsbelastning. Controller vid TF anger att det ska 
vara infort under 2020. 

4.4 Finns rutin ior att registrera tillbud? 
Gors orsaks- och handelseanalyser baserat pa forekommande tillbud 
och vidtas atgarder med anledning av dessa? 
Leder avvikelser till atgarder? 

Sammanfattande svar och bedomning: 

Rutin for att registrera tillbud finns. Avvikelser registreras i systemet DF Resons. 

Inom BOUF saknas uppfoljning av om handelseanalyser leder till att nodvandiga atgarder 
vidtas. 

Flera intervjuade har lamnat beskrivningar om att rapporterade avvikelser och behov av 
atgarder med anledning av dessa atgardas i hog grad. Mot bakgrund av pagaende pandemi 
har vi inte bedomt det mojligt att belasta forvaltningarna med att ta fram uppgifter som 
kan verifiera dessa utsagor. 

Det har framkommit att TF sett indikationer om att atgarder ska ha markerats som 
vidtagna trots att atgard inte har utforts. TF arbetar med att kontrollera uppgifterna. Var 
bedomning ar att det ar viktigt att korrekt rapportering av utforda atgarder sakerstalls. 

Iakttagelser: 

4.4.1 TILLBUD/ AWIKELSEHANTERING 

Tillbud rapporteras i avvikelsehanteringssystemet DF Respons. Systemet finns tillgangligt 
for alla medarbetare via kommunens intranat. Det ligger pa resp. berord chef att gora 
orsaks och handelseanalyser och att vidta atgarder med anledning av dessa och att i 
systemet beskriva vad som gjorts/skall goras. 
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Flera av de intervjuade uppger att orsaks- och handelseanalyser baserat pa forekommande 
tillbud gars samt att atgarder vidtas med anledning av dessa. Uppgifterna har dock inte 
kunnat verifieras. 

VOF 

Ett problem finns i att chefer glommer att avsluta arenden 

Vad galler LSS-boenden har det framkommit att brandskyddsbestammelserna inte 
uppfylls. Det handlar t ex om att det saknas alternativa utrymningsvagar. 

Detar manga LSS-boenden som maste atgardas. Enligt sakerhetssamordnaren saknas 
tillrackligt brandskydd vid ca 80% av LSS-boendena. Bristerna ar av den art att de 
eventuellt skulle kunna leda till forelagganden fran Raddningstjansten som skulle kunna 
gora att boenden maste stangas. 

Omfattande atgarder har behandlats av saval forvaltningsledning, VON och aven varit ett 
arende i kommunfullmaktige (§162/2019). Dialog har forts med Raddningstjansten. 

VON har en plan for atgarder som stacker sig over 4 ar. 2019 omfordelade 
kommunfullmaktige 2,5 mkr till VON for andamalet. For perioden 2020-2022 har VON 
begart 48 miljoner kronor ur kommunens investeringsbudget for detta arbete. 

Generellt upplever sakerhetssamordnaren att det stalls resurser till forfogande da 
allvarliga brister framkommer. 

BOUF 

Sakerhetssamordnaren upplever att det finns en god kannedom bland forvaltningens 
anstallda, om vad som ska tillbudsrapporteras och hur det ska ske. 

Ett problem ar dock att personalen inte riktigt forstar vad systemet DF Respons ar till for. 
Manga tror att det ar nagon form av anmalningssystem och forstar inte att det ar ett 
ra pporteringssystem for tillbud/ avvikelser. 

Det ar rektorers och andra chefers ansvar att se till att atgarder som bedoms nodvandiga 
ocksa vidtas, men det finns ingen central uppfoljning av att detta skots. 

Det finns en gruppering som kallas Zamsyn Z vari BOUF, TF, polis, SAF och 
Raddningstjansten ingar. Nar det har skett ett tillbud finns det ett telefonnummer man 
kan ringa till. Rapportering sker till raddningstjansten och eventuellt polis. Lite beroende 
pa vad som har hant kan raddningstjansten komma till nagon skola och halla en 
utbildning pa ca 1,5 timme for eleverna. 

TF 

Resp. berord chef har ansvar for analys och eventuella atgarder. Om handelserna har 
koppling till forsakringsarenden skickas de aven ,ridare till KLF. 
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I fastighetsportalen DeDU1 finns listor pa vad som ar rapporterat, paborjat och atgardat. 
Analysverktyg saknas dock vilket gar att systemet DeDU upplevs som svart att anvanda 
for uppfoljning. 

I systemet DF respons, som anvands for rapportering av incidenter och tillbud, gar det 
daremot att gora utsorteringar. Detta ar nagot som aven rektorer kan gora. 

TF 

Inom TF, fastighet, anvands DeDU for planering och dokumentation av de 
brandskyddskontroller som enhetens medarbetare utfor. Genom systemet far de som 
genomfor kontrollerna automatiskt arbetsorder for de kontroller som ska genomforas, till 
exempel vid kontroll av brandlarm. 

Under granskningen har det framkommit att TF sett indikationer om att atgarder ska ha 
markerats som vidtagna trots att atgard inte har utforts. TF arbetar med att kontrollera 
uppgifterna. 

4.5 Uppfyller kommunen som fastighetsagare aktuella krav och regler 
gallande brandskydd? 

Sammanfattande svar och bedomning: 

Nej inte helt. 

Raddningstjansten gar kontroller och lamnar sa kallade tjansteanteckningar och, vid 
allvarligare fall, utfiirdas forelagganden som kan vara forenade med vite eller forbud. 

Vid intervju hos Raddningstjansten bedomde den intervjuade att arbetet med 
brandskyddet inom bstersunds kommun i stort fungerar bra 

Brister finns och i intervjuer med verksamheterna har det mesta av de brister som delgetts 
dem i form av sa kallade tjansteanteckningarna beskrivits som hanterbart. 

En storre brist har framkommit inom Va.rd- och Omsorgsforvaltningen som hyr 
lagenheter for LSS-boenden. Det har visat sig att dessa boenden har betydande brister 
framfor allt vad avser utrymningsvagar. Dialog har forts med raddningstjansten och VON 
har en plan for atgarder som stacker sig over 4 ar. (Se aven avsnitt 4.4). 

Iakttagelser: 

ANSVARSFORDELNINGEN MELLAN FASTIGHETSAGARE OCH VERKSAMHETSUTOVARE 

BOUF ar helt och hallet hyresgaster hos TF. Detta oavsett om verksamheten bedrivs i 
externa lokaler eller kommunens egna. Man har avtal med TF att de ska skota allt som har 
med byggnader att gora. Till exempel brandskyddsritningar, tekniska brandskyddet mm. 
Generellt uppges att de behov av brandskyddsatgarder som finns blir gjorda. 

VOF ar hyresgast hos bade TF och hos externa fastighetsagare. Da verksamheten bedrivs i 
kommunens fastigheter ingar det tekniska brandskyddet i den service som TF:s 

1 DeDU ar ett tekniskt fbrvaltningssystem som innehaller bla tillsyn och skotsel, , felanmalan, m.m. 
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fastighetsenhet svarar for. Da VOF hyr lokaler/boenden externt har man sjalva ett ansvar 
for brandskyddet. 

De gransdragningslistor som beskriver vem som ansvarar for vad nar det galler 
fastigheterna beskriver sakerhetssamordnaren som ett utvecklingsomrade. Det 
forekommer att gransdragningslistor saknas for internt hyrda lokaler/lagenheter, men 
framforallt externt hyrda lokaler/lagenheter. Sakerhetssamordnaren uppger att han 
arbetar for att ta fram generella listor, men att arbetet gar sakta. 

Intervjuad vid Raddningstjansten upplever ett problem med Ostersundshem som bara vill 
hyra ut lokalerna som ett "vitt omrade", dar bolaget fransager sig i princip allt ansvar for 
brandskyddet. Detta gi::ir att Raddningstjansten ibland hamnar mellan stolarna och inte 
riktigt vet vem de ska stalla kraven mot. 

TF beskriver att nar det galler verksamhet i externt hyrda lokaler ar det oftast 
fastighetsenheten som har hand om brandskyddet. Man har avtal med resp. namnd om att 
ski::ita detta at dem. TF har i dessa fall kontakterna med resp. fastighetsagare. Detta galler 
dock inte VOF, som sjalva tar detta ansvar. TF beskriver att kontakterna med de externa 
fastighetsagarna fungerar bra och att detta delvis beror pa att det finns 
gransdragningslistor over vem som ska ansvara for vad, men ocksa att listorna kan behi::iva 
utvecklas eftersom det uppkommer en del tvister. 

RADDNINGSTJANSTEN 

Den tillsyn raddningstjansten gi::ir utgar ifran en verksamhetsplanering, dar man det 
senaste aret har haft inriktning mot skola och forskola. 

Infor ett besi::ik pa skola sa bokar man tid och besi::iken har fokus pa tillsyn av det 
systematiska brandskyddsarbetet, men man gi::ir ocksa en rundvandring for att orientera 
sig om hur skyddet ser ut och fungerar. 

Den intervjuades bedi::imning av arbetet med brandskydd inom Ostersunds kommun ar att 
det i stort fungerar bra. 

Inom vard och omsorg upplevs det vara bra ordning och reda liksom inom 
fastighetsenheten . 

Daremot ar det fler problem nar det galler skolor och da handlar det till exempel om 
personalens kunskap och slitage mm. 

Vad galler kontrollen av att ritningar och liknande finns for fastigheter sa har 
raddningstjansten ett ansvar for tillsyn, men fastighetsagarna har ocksa ett ansvar att 
anmala att de har en fastighet som kan behi::iva ett tillsynsbesi::ik. 

Vad galler tillsyn av kommunens lokaler sker kontrollen pa verksamhetsniva ungefur vart 
12 ar generellt sett, men vissa typer av verksamheter ar prioriterade och kan fa besi::ik 
oftare. 

Raddningstjansten gi::ir cirka 200 tillsynsbesi::ik per ar, varav ca 100 inom Ostersunds 
kommun och darav ca 50 pa kommunens verksamheter. 

Nar raddningstjansten gjort tillsyn finns det lite olika former av dokumentation och 
kommunikation. Det man anvander sig av ar: 

1 tjansteanteckning, foljs inte upp 
2 forelaggande, slutdatum satts 
3 forelaggande med vite, maste tas upp i Raddningstjanstens direktion for beslut 
4 forelaggande med forbud 
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De arenden som resulterat i forelagganden uppgavs atgardas i hog grad inom rimlig tid. 
Ibland kan dock tiden fram till att atgard har vidtagits bli lang, beroende pa vilka 
omstandigheter och vilka atgarder som behovs. !bland behovs bygglov for att vidta 
andringar och det kan ta tid. Vid sadana fall for man en dialog med de granskade 
verksamheterna om vad som kan vara rimligt innan forelaggande sker. 

4.6 Uppioljning av revisorernas tidigare rekommendationer 

Revisorerna rekommenderade att: 

• det genomfors systematiska uppfoljningar av att brandskyddsansvariga genomgar 
utbildningar i enlighet med beslutade utbildningsplaner. 

• systemstoden for planering och genomforande av brandskyddskontroller infors for 
samtliga enheter. 

Iakttagelse: Inga atgarder har vidtagits, forran i samband med nu pagaende 
inforande av SBA i IT-stoden Stratsys och Saba Cloud 

5 KVALITETSSAKRING 

Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade 
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren har det primara ansvaret for att den 
analys och de bedomningar och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda. 

Ansvarig for kvalitetssakring har det overgripande ansvaret for att kontrollera om 
granskningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att det finns en 
overensstammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta, 
slutsatser/bedomningar och framforda forslag. 

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har givits mojlighet att faktagranska 
lamnade uppgifter som forns med i revisionsrapporten. Svar har erhallits fran KLF, TF och 
Raddningstjansten och inkomna synpunkter har beak.tats. Pa grund av pagaende pandemi 
och arbetssituationen for de berorda, har vi inte fatt svar avseende faktagranskningen fran 
VOF. Fran BOUF har svaret erhallits att fakta stammer i stora drag. 

Mot denna bakgrund bedomer vi att det kan finnas faktafel, men att beskrivna 
forhallanden anda i huvudsak speglar radande fi::irhallanden. 
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