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Landstingsstyrelsen

Landstingsrevisorernas rapport 6/2009 över Brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport över Brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken för kännedom och yttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att lämna landstingsdirektörens synpunkter och förslag som yttrande till landstingsrevisorerna
att uppdra åt landstingsdirektören att föreslå de kompletteringar och förändringar av
styrande dokument som är relevanta utifrån landstingsrevisorernas rapport 6/2009
Brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken.
Det är av vikt att ansvarsförhållandena för brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken inte
är oklara samt att landstingets uppdrag till SL avseende brandskyddsarbetet är tydligt. Vidare är det av stor betydelse att det står klart hur landstingsstyrelsens uppsiktsansvar genomförs och vilka skyldigheter SL har att rapportera och att följa upp.
SL har under 2009 delvis infört rutiner för att förtydliga SL:s och entreprenörernas
roll och ansvar för brandskydd i samband med byggarbeten samt säkerställa fullgott
brandskydd. Detta arbete kommer att slutföras under 2010. När trafikavtalen förnyas
kommer också kraven på säkerhetsarbetet uppdateras i tillämpliga delar. Rutiner för
att reglera samordning av och ansvaret för brandskydd mellan SL och hyresgäster
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respektive närliggande verksamheter håller på att ses över. Här inbegrips även utrymningssäkerheten från tunnelbanan.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har överlämnat rapporten om brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken för yttrande.
Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Yttrande har inhämtats från AB Storstockholms Lokaltrafik.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 2 mars 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att lämna landstingsdirektörens synpunkter och förslag
som yttrande till landstingsrevisorerna samt att ge landstingsdirektören i uppdrag att
föreslå de kompletteringar och förändringar av styrande dokument som är relevanta
utifrån landstingsrevisorernas rapport 6/2009 Brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken.

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 23 februari 2010 beslutat att som
svar på landstingsrevisorernas rapport om brandsäkerheten i kollektivtrafiken överlämna verkställande direktörens förslag till yttrande (bilaga).
MP-ledamoten och V-ersättaren reserverade sig till förmån för sitt förslag att SL för
egen del beslutar att uppdra till verkställande direktören att snarast återkomma till
styrelsen risker och konsekvenser att omedelbart åtgärda påtalade brister respektive
att avvakta till trafikavtal förnyas respektive kontrakt förnyas.
”Revisorernas rapport påtalar viss otydlighet när det gäller ansvarsförhållandena för
bandskyddsarbetet i kollektivtrafiken. De påtalar även otydlighet beträffande ansvaret för brandskyddet vid byggprojekt. Landstingsstyrelsens oförmåga att uppfylla sitt
uppsiktsansvar samt brister när det gäller övriga fastighetsägare för att säkerställa en
hög säkerhet när det gäller utrymningsvägar från tunnelbanan.
Tunnelbanan har vid några tillfällen drabbats av brand de senaste åren och vi kan
inte känna oss trygga med förslaget till förvaltningens svar på revisorsrapporten.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 mars 2010.

