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Landstingets revisorer

Landstingets brandskyddsarbete
Revisorerna har den 19 december 2017 överlämnat granskningsrapport ”Landstingets brandskyddsarbete” till landstingsstyrelsen för yttrande.
Med anledning av granskningen lämnar revisionen följande rekommendationer till
landstingsstyrelsen:
 Besluta om riktlinjer för brandskyddsarbetet för sina ansvarsområden.
 Säkerställa att det finns dokumenterade riskanalyser för brandskyddsområdet för
styrelsens respektive nämndens ansvarsområde.
 Besluta om ambitionsnivåer och vilka prioriteringar som ska göras när det gäller
brandskyddsarbetet för styrelsens respektive nämndens ansvarsområde.
 Besluta om vilka inom styrelsens respektive nämndens ansvarsområde som ska
ha befogenhet att besluta om regler och rutiner för det tekniska och organisatoriska brandskyddsarbetet.
 Med hjälp av utbildningsinsatser, information i ledningssystem och intranät m.m.
säkerställa att riktlinjer, regler och rutiner om brandskyddsarbetet är väl kända
bland verksamheterna.
 Med hjälp av kontroller m.m. säkerställa att verksamheterna följer de regler och
rutiner som gäller för brandskyddsarbetet.
 Med hjälp av uppföljning och utvärdering säkerställa att styrelsens och nämndens
verksamheter har ett tillräckligt brandskydd.
Landstingsstyrelsen lämnar följande kommentarer:
Landstingsstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och dess rekommendationer.
Under januari och februari 2018 har en processöversyn genomförts av ledning och
styrning av landstingets systematiska brandskydds- och säkerhetsarbete (inre-yttre
skalskydd).
Som ett resultat av denna översyn kommer de funktioner som i dag finns inom två
områden inom verksamhetsområde Service att sammanföras till en funktion.
Vid ELGs sammanträde den 26 mars 2018 diskuterades förslag till förändringar i
styrning, ledning och rapportering av det systematiska brandskyddsarbetet.
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Servicedirektören kommer få en uppdragsbeskrivning att utarbeta och förtydliga
övergripande aktiviteter, dokumenthantering samt besluts- och uppföljningsstruktur
för det systematiska arbetet.
Som en del i förändringsarbetet som sker under 2018 kommer policy och rutinbeskrivningar för hur samverkan med styrelse, nämnd och tjänstemannaorganisationen att tydliggöras.
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen
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