
Tjänsteanteckning
1(2)

Datum Diarienummer
2019-10-29
 

456-6867-2019

Nerikes Brandkår
 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Tillsynsprotokoll uppföljning av LSO
Tid och plats: 2019-10-24, 14:00-15_30, Brandstation Örebro
Närvarande:
Per-Ove Staberyd Nerikes Brandkår
Anders Larsson Nerikes Brandkår
Ulf Smedberg Nerikes Brandkår
Tiina Johansson Länsstyrelsen Örebro län
Jens Eriksson Länsstyrelsen Örebro län

Bakgrund 
Länsstyrelsen har enligt LSO tillsynsansvar över kommunen och 
räddningstjänsten. Länsstyrelsen i Örebro län genomförde tillsyn 2019-10-24 på 
Nerikes Brandkårs ansvar gällande kommunens upprättande av nytt 
handlingsprogram under nuvarande mandatperiod samt uppföljning av tidigare 
tillsyn angående kommunens ansvar enligt LSO i frågor rörande Rengöring/ 
Sotning.

Nerikes Brandkårs beskrivning av läget
Handlingsprogram
Nerikes brandkår (NB) har inte antagit något nytt handlingsprogram i skrivande 
stund. Länsstyrelsen har kommunicerat med NB i frågan och NB har inkommit 
med anledningar till varför så ej skett. NB hänvisar till många stora projekt på 
gång bl a bildande av ledningsregion Bergslagen, samlokalisering med Polisens 
gemensamma ledningscentral samt byggnation av ny brandstation på öster i 
Örebro. Möjlighet har funnits att inkomma med en enklare revision av befintlig 
men det har ej ansetts effektivt då ändringar beträffande ledning/samverkan i 
större skala kommer att ske.
NB har ambitionen att nytt handlingsprogram skall processas och kommuniceras 
under Q1 2020.
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Rengöring/Sotning
Vid tidigare tillsyn 2018-11-01 i ärendet påtalades brister i kommunernas 
kommunikation med skorstensfejarmästarna när det gäller insyn vilka objekt som 
beviljats bygglov för nya eldstäder.
NB har haft dialog med kommunerna och numer får samtliga skorstensfejare en 
kopia på installationsintyget från berörda kommuner för att därmed kunna föra in 
dessa i sitt register över sotning-/rengöringsobjekt.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen accepterar NB förslag om tidpunkt för handlingsprogram, dock 
skall uppföljningsmöten initierade av länsstyrelsen ske under 
framtagandeprocessen.
Åtgärder kring rengöring/sotning bedöms för stunden tillfredsställande, dock 
kommer frågan att bevakas vid återkommande tillsyner

Efter tillsynen informerades länsstyrelsen kort om nedanstående punkter

 NB informerade om intentionerna att starta upp ovan nämnda 
Räddningsregion den 12 maj 2020

 Den pågående samlokaliseringen med polisen är planerad till 2022 då 
byggnationen beräknas vara klar av polisen SLC

 NB rapportera om problemen kring bemanningen på vissa av deltids-
/brandvärnsstationerna exempelvis Olshammar, Finnerödja, 
Gullsmedshyttan. 

 NB är medvetna om problemen kring avsaknad av extern 
kommunikationsmöjligheten SOS/media vid större inträffade händelser, 
men arbetar på detta.

 JE väckte frågan om åtgärder inför höjd beredskap samt 
säkerhetsklassning av personal. NB medvetna om frågan

 Räddningschefen i Karlstadsregionen går inom kort i rollen som RCB

Tiina Johansson
Beredskapsdirektör Jens Eriksson
Enhetschef Handläggare LSO

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

