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Granskning av regionens brand- och skalskydd 
Vid överläggningar med Regionens revisorer den 28 januari 2022 behandlades 
revisionsrapporten Granskning av regionens brand- och skalskydd.  
Vi vill med anledning av vår granskning få del av kommentarer samt information om 
planerade åtgärder inom området från Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Nämnden för hållbar utveckling. Svaret bör vara oss tillhanda senast 2022-04-28.  

Bakgrund 
Enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare 
till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Utöver ett systematiskt 
brandskyddsarbete är det även av väsentlig betydelse att regionens fastigheter och 
lokaler har ett tillräckligt skalskydd som dels skyddar mot obehörigt tillträde, dels 
skyddar regionens egendom. 
Revisorerna bedömer att det finns risk för att regionen inte har säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet samt att regionens skalskydd inte 
är tillräckligt. 
Granskningens syfte har varit att bedöma, dels om regionen har säkerställt en tillräcklig 
intern styrning och kontroll av brandskyddsarbetet, dels om regionen har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att säkerställa ett ändamålsenligt skalskydd.  

Iakttagelser 
Granskningen visar att det finns styrdokument som reglerar regionens 
brandskyddsarbete och som utgår från gällande lagstiftning och allmänna råd. 
Styrdokumenten behöver dock återspegla regionens befintliga organisation. Vi anser 
också att det finns ett behov av att ytterligare förtydliga innebörden av roller och ansvar. 
Vi har kunnat konstatera att rutiner för regionövergripande uppföljning av 
brandskyddsarbetet saknas. Vår granskning har även visat på vissa brister i efterlevnad 
av regionens riktlinjer, framförallt inom sjukhusen.   
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Granskningen visar att det på regionövergripande nivå saknas både styrning och 
uppföljning av om regionens verksamheter har ett tillräckligt skalskydd. Detta 
återspeglar sig även i de granskade verksamheterna.  

Bedömning 
Vi bedömer att styrningen av brandskyddsarbetet i huvudsak är tillräcklig. Uppföljning 
och kontroll av brandskyddsarbetet är dock otillräcklig. Vi bedömer vidare att det 
sammantaget inte har vidtagits tillräckliga åtgärder för att säkerställa ett ändamålsenligt 
skalskydd. 

Rekommendationer 
Rekommendation till Regionstyrelsen  

• Tillse att styrdokumenten för brandskyddet återspeglar regionens aktuella 
organisation. 

Rekommendationer till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden 
för hållbar utveckling  

• Förtydliga innebörden av roller och ansvar för brandskyddsarbetet. 
• Säkerställ att det finns en kontroll och uppföljning av att brandskyddsarbetet 

bedrivs enligt gällande styrdokument och regelverk. 
• Förtydliga verksamhetens ansvar för skalskyddet. Tillse även att det finns en 

styrning och uppföljning som säkerställer att skalskyddet är tillräckligt.  
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