TJÄNSTESKRIVELSE

Umeåregionens brand- och
räddningsnämnd
Diarienr:

Samrådsredovisning Robertsfors kommuns förslag till handlingsprogram
enligt LSO
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd har tillställt Robertsfors kommuns förslag
till handlingsprogram enligt LSO till Länsstyrelsen, Nordmalings, Vännäs, Bjurholms,
Vindelns och Skellefteå kommuner för yttrande.
Länsstyrelsen har inkommit med svar och meddelar att deras uppfattning är att
förslaget inte uppfyller kraven enligt LSO.
Länsstyrelsens motivering
Kommunen ska ange hur den förebyggande verksamheten är ordnad (3 kap 3§ LSO).
Med det menas att kommunen beskriver hur organisationen är ordnad och de resurser
kommunen har eller planerar för i den förebyggande verksamheten. I
handlingsprogrammet saknas delar gällande resurser, exempelvis genom
årsarbetskraft eller antal personer, som ingår i kommunens förebyggande verksamhet.
Det saknas även en beskrivning av hur tillsyn planeras och genomförs (en detaljerad
tillsynsplan bör dock inte ingå i själva handlingsprogrammet).
Kommunen bör komplettera med dessa uppgifter.

Kommunens kommentar
Komplettera stycket med beskrivning:
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd svarar för politisk styrning av den
förebyggande verksamheten som operativt genomförs av dess förvaltning
Umeåregionens brandförsvar.
Kommunens förebyggande verksamhet leds av Chef Olycksförebyggande. Det
förebyggande arbetet utförs av dagtidsanställda handläggare motsvarande 6,5
årsarbetare samt av skiftpersonal i en omfattning som varierar över året.
Länsstyrelsens motivering
Kommunens mål för verksamheten
De flesta målen i handlingsprogrammet är inte mätbara eller
uppföljningsbara. Kommunen har visserligen beskrivit att det inte är
mål utan tillstånd som kommer följas upp utifrån ett antal
indikatorer. Även om kommunen beskrivit det som tillstånd anges de
som mål/tillstånd samt att det inte framgår vilka dessa indikatorer är
och hur de ska mätas. De flesta målen är formulerade med krav på
ökat effekt eller bättre resultat, men inte hur mycket eller inom vilken
tidsram. Kommunen bör komplettera med detta för att underlätta för

sin egenkontroll samt Länsstyrelsens uppföljning
Kommunens kommentar
Kommunfullmäktiges huvudsakliga inriktning är att skyddet mot olyckor kontinuerligt
ska öka. De uppsatta övergripande inriktningsmålen, som syftar till att ge styrning till
organisationen, ska brytas ner till prestationsmål i uppdragsplaner och
verksamhetsplaner som följs upp årligen.
I brand- och räddningsnämndens uppdragsplan och andra underliggande dokument
upprättas relevanta resultatmått för utvärdering av mål/tillstånd. Uppföljning av hur
arbetet fortskrider sker årligen via ordinarie verksamhetsuppföljning.
Länsstyrelsens motivering
Likvärdigt skydd
Gällande brand i byggnad, brand i bostad, brand i skola samt brand i restaurang under
perioden 1998-2018, har Robertsfors jämfört sig mot fem andra kommuner.
Jämförelsen beskrivs i diagram där samtliga bränder inom en viss kategori är samlad till
en stapel/jämförelsekommun för åren 1998- 2018. Länsstyrelsen önskar se denna
jämförelse tydligare över tid för att kunna urskilja utveckling åt något håll både för
kommunens egen del men även mot jämförelsekommunerna.
Kommunens kommentar
Diagrammen har till viss del kompletterats enligt länsstyrelsens synpunkter men
eftersom det är så få händelser gällande brand i skola och brand i restaurang där
normalvärdet är noll händelser/år så innebär det att det inte ger ett mervärde att
redovisa årsvis statistik eftersom det inte påvisar trender och hur det utvecklas över
åren.

