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Landstingsstyrelsen

Landstingsrevisorernas rapport 6/2009 – Brandskyddsarbete i kollektivtrafiken
Ärendet
Landstingsrevisorerna har överlämnat sin rapport 6/2009 Brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken för landstingsstyrelsens yttrande. Av remissen
framgår att även SL lämnats tillfälle att yttra sig. Landstingsstyrelsens yttrande begränsas till att avse de punkter som specifikt berör landstingsstyrelsen.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att lämna landstingsdirektörens synpunkter och förslag som yttrande till
landstingsrevisorerna
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.
Förvaltningens yttrande
Revisorerna konstaterar sammanfattningsvis att ansvarsförhållandena för
brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken är komplicerade och delvis oklara.
Revisorernas rapport får uppfattas på det sättet att det bl a anses olämpligt
att de krav som ställs avseende brandskyddsarbete enbart ställs utifrån en
hänvisning till gällande lagstiftning.
Revisorerna rekommenderar såvitt avser landstingsstyrelsen att landstingsstyrelsen bör förtydliga landstingets uppdrag till SL avseende brandskyddsarbetet samt hur landstingets former för uppsikten avseende brandskyddsarbetet kan utvecklas gentemot SL genom rapportering och uppföljning.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
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.
Revisorerna har i sin rapport gjort påståenden och dragit slutsatser som bör
analyseras varefter överväganden bör göras om vilka förändringar som
måste genomföras för att uppnå målet om klara ansvarsförhållanden.
Revisorernas rekommendation bör enligt förvaltningen mot denna bakgrund resultera i att landstingsstyrelsen ger ett uppdrag till landstingsdirektören att utreda i vilka avseenden sådana av revisorerna föreslagna förtydliganden bör och kan göras, och att i mån av lämplighet, möjlighet och behov föreslå de kompletteringar och förändringar av styrande dokument som
relevanta utifrån landstingsrevisorernas rapport 6/2009 Brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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