SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-30

Kommunstyrelsen

§236

Dnr KS 2020-1994

Omorganisering av verksamheterna sotning och brandskyddskontroll
från och med april 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att genomföra omorganisation och
separera verksamheterna sotning och brandskyddskontroll.
2. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att starta och bedriva verksamheten
brandskyddskontroll i intern regi, med verksamhetstart 1 april 2022.
3. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att upphandla utövare för verksamheten
sotning externt, med verksamhetstart 1 april 2022.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1. Anslå 5,22 mnkr, varav investeringar om 4,41 mnkr finansieras med kommunstyrelsens
anslag för investeringar 2021 och driftkostnader om 0,81 mnkr finansieras inom ram 2021,
för att under 2021 finansiera uppstarten av verksamheten brandskyddskontroll i intern regi på
Räddningstjänsten Norrtälje kommun.
2. Kommande årliga personalkostnader, driftskostnader samt kapitalkostnader för inledande
investeringar för verksamheten brandskyddskontroll finansieras genom
brandskyddskontrollens taxor fr.o.m. 2022.

Sammanfattning av ärendet
Befintliga avtal med sotningsdistrikten löper ut per den 31 mars 2022. Under 2021 behöver en
upphandling och en konkurrensutsättning genom tjänstekoncession genomföras innan nya avtal kan
skrivas med externa utförare. Förslaget till beslut innebär en omorganisation av verksamheterna
sotning och brandskyttskontroll och att verksamheterna separeras från om med 1 april 2022.
Sotningen upphandlas externt och utförandet av den del som gäller myndighetsutövning,
brandskyddskontrollen, överförs till intern regi på myndigheten (Räddningstjänsten Norrtälje
kommun). Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning ska som huvudregel enligt
regeringsformen utföras av myndighet.

Beslutsunderlag
§164 KSAU protokollsutdrag avseende Omorganisering av verksamheterna sotning och
brandskyddskontroll från och med april 2022
Tjänsteutlåtande avseende omorganisering av verksamheterna sotning och brandskyddskontroll från
och med april 2022

Beslutande sammanträde
Deltar ej i beslut
Jacob Heitmann (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.
Protokollsanteckningar
Jacob Heitmann (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MeetingDate

"Sverigedemokraterna anser att brandskyddskontroll inte ska utföras av kommunen utan större
anledningar då det påverkar sotningsverksamheten negativt. Det finns argument för att till viss del ta
över brandskyddskontrollen men vi vill inte straffa dem som sköter sig. Vi har begärt kompletterande
handlingar som vi inte mottagit ännu.
Av ovanstående anledning deltar inte Sverigedemokraterna i beslutet.
2020-11-30, Norrtälje
Jacob Heitmann, Sverigedemokraterna"
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, som bifalls av Robert Beronius (L), och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Trygghets- och säkerhetskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§164

Dnr KS 2020-1994

Omorganisering av verksamheterna sotning och brandskyddskontroll
från och med april 2022
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att genomföra omorganisation och
separera verksamheterna sotning och brandskyddskontroll.
2. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att starta och bedriva verksamheten
brandskyddskontroll i intern regi, med verksamhetstart 1 april 2022.
3. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att upphandla utövare för verksamheten
sotning externt, med verksamhetstart 1 april 2022.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1. Anslå 5,22 mnkr, varav investeringar om 4,41 mnkr finansieras med kommunstyrelsens
anslag för investeringar 2021 och driftkostnader om 0,81 mnkr finansieras inom ram 2021,
för att under 2021 finansiera uppstarten av verksamheten brandskyddskontroll i intern regi på
Räddningstjänsten Norrtälje kommun.
2. Kommande årliga personalkostnader, driftskostnader samt kapitalkostnader för inledande
investeringar för verksamheten brandskyddskontroll finansieras genom
brandskyddskontrollens taxor fr.o.m. 2022.

Sammanfattning av ärendet
Befintliga avtal med sotningsdistrikten löper ut per den 31 mars 2022. Under 2021 behöver en
upphandling och en konkurrensutsättning genom tjänstekoncession genomföras innan nya avtal kan
skrivas med externa utförare. Förslaget till beslut innebär en omorganisation av verksamheterna
sotning och brandskyttskontroll och att verksamheterna separeras från om med 1 april 2022.
Sotningen upphandlas externt och utförandet av den del som gäller myndighetsutövning,
brandskyddskontrollen, överförs till intern regi på myndigheten (Räddningstjänsten Norrtälje
kommun). Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning ska som huvudregel enligt
regeringsformen utföras av myndighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende omorganisering av verksamheterna sotning och brandskyddskontroll från
och med april 2022

Beslutande sammanträde
Deltar ej i beslut
Jacob Heitmann (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 37 / 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden
Robert Beronius (L) och Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Robert Beronius (L) och Ulrika
Falk (S), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Trygghets- och säkerhetskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-10-30
Diarienummer: KS 2020-1994

Trygghets- och säkerhetskontoret
Räddningstjänsten
Handläggare:
Titel:
E-post:

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Linda Svärd
Samordnare sotningsverksamhet
linda.svard@norrtalje.se

Omorganisering av verksamheterna sotning och
brandskyddskontroll från och med april 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att genomföra omorganisation och
separera verksamheterna sotning och brandskyddskontroll.
2. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att starta och bedriva verksamheten
brandskyddskontroll i intern regi, med verksamhetstart 1 april 2022.
3. Räddningstjänsten Norrtälje kommun får uppdraget att upphandla utövare för verksamheten
sotning externt, med verksamhetstart 1 april 2022.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1. Anslå 5,22 mnkr, varav investeringar om 4,41 mnkr finansieras med kommunstyrelsens
anslag för investeringar 2021 och driftkostnader om 0,81 mnkr finansieras inom ram 2021, för
att under 2021 finansiera uppstarten av verksamheten brandskyddskontroll i intern regi på
Räddningstjänsten Norrtälje kommun.
2. Kommande årliga personalkostnader, driftskostnader samt kapitalkostnader för inledande
investeringar för verksamheten brandskyddskontroll finansieras genom
brandskyddskontrollens taxor fr.o.m. 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Befintliga avtal med sotningsdistrikten löper ut per den 31 mars 2022. Under 2021 behöver en
upphandling och en konkurrensutsättning genom tjänstekoncession genomföras innan nya avtal kan
skrivas med externa utförare. Förslaget till beslut innebär en omorganisation av verksamheterna
sotning och brandskyttskontroll och att verksamheterna separeras från om med 1 april 2022.
Sotningen upphandlas externt och utförandet av den del som gäller myndighetsutövning,
brandskyddskontrollen, överförs till intern regi på myndigheten (Räddningstjänsten Norrtälje kommun).
Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning ska som huvudregel enligt regeringsformen
utföras av myndighet.
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Ärendet
Beskrivning
Räddningstjänsten Norrtälje kommun har till uppgift att fullfölja de skyldigheter som åligger kommunen
i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En del i detta innebär ansvar för att organisera
och följa upp verksamhet för sotning och brandskyddskontroll av eldstäder med tillhörande rökkanaler
samt av imkanaler från restaurang och storkök. I dagsläget har kommunen genom avtal lämnat över
själva utförandet av både sotning och brandskyddskontroll till två privata entreprenörer som innehar
var sitt sotningsdistrikt. Befintliga avtal med sotningsdistrikten löper ut per den 31 mars 2022.
Även om utförandet är utlagd på privata aktörer så är fortfarande kommunen huvudman vilket innebär
en skyldighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Historiskt har detta varit svårt då insynen har
varit minimal och avtalen med entreprenörerna har varit så kallade livstidsavtal.
2015 tillsattes en ny tjänst på Räddningstjänsten Norrtälje kommun. En skorstensfejartekniker
anställdes för att få ämnesexpertis inom området internt. Syftet var att få kontroll på
sotningsverksamheten samt utreda hur sotning och brandskyddskontroll ska bedrivas framöver.
De förändringar som nu föreslås är följden av den uppföljning och översyn gällande verksamheterna
sotning och brandskyddskontroll som inleddes av räddningstjänsten 2015.
Sotning och brandskyddskontroll klumpas gärna ihop, men det är i grunden två skilda uppdrag.
Sotning, som är rengöringen, har funnits i Sverige sedan medeltiden och har varit i kommunernas
ansvarsområde sedan 1923. Brandskyddskontrollen, som är myndighetsutövning, är ett relativt nytt
uppdrag. Brandskyddskontrollen infördes 2004 i samband med att Lag om skydd mot olyckor ersatte
den tidigare Räddningstjänstlagen. Ett av de främsta syftena med den nya lagen var att stärka det
förebyggande arbetet och införandet av brandskyddskontrollen var en del av detta.
Brandskyddskontrollen är en tillsyn och innebär att den enskilda anläggningen med anslutande
skorstenar, tak och närliggande byggnadsdelar kontrolleras utifrån brandskyddssynpunkt. Där brister
observeras ska det meddelas nödvändiga förelägganden och förbud. Detta ska ske på ett rättssäkert
sätt och i enlighet med förvaltningslagen.
Förslaget till beslut innebär en organisationsförändring och att verksamheterna sotning och
brandskyddskontroll separeras från och med 1 april 2022.
Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning ska som huvudregel enligt regeringsformen
utföras av myndighet. Mot bakgrund av denna huvudprincip är förslaget att brandskyddskontrollen
överförs från externa entreprenörer till Räddningstjänsten Norrtälje kommun.
För att på kunna påbörja uppstarten av verksamheten brandskyddskontroll internt föreslås även ett
anslag om 5 mnkr för att kunna göra de inledande investeringarna under 2021.
För verksamheten sotning föreslås att den fortsatt ska bedrivas externt med privata utförare. Här
behöver en upphandling och en konkurrensutsättning genom tjänstekoncession1 genomföras under
2021 innan nya avtal kan skrivas för 2022 och framåt. En förutsättning för att genomföra en
tjänstekoncession avseende enbart sotning är att beslut om att omorganisera och starta upp
verksamheten brandskyddskontroll i intern regi är fattat.
Vid en eventuell omorganisering under 2021 ingår även att ytterligare beslutsunderlag arbetas fram:
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-

Ny arbetsordning för enbart sotning.

-

Geografisk områdesindelning av sotningsdistrikt.

-

Ny modell och nivå för separat sotningstaxa.

-

Ny modell och nivå för separat brandskyddskontrollstaxa, med framtida mål att taxan ska
kunna sänkas.

Upphandling av sotningsentreprenader ska upphandlas i konkurrens. Upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession
enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som
ett tjänstekontrakt, men innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten. Ersättning för
tjänsterna kommer därför från tredje man som nyttjar tjänsten.
2

Lagkrav
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 §
En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta
förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande
rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första
stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt
(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning
uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 6 §
En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 2 §
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna
lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.
Koppling till gällande styrdokument
Mål och Budget 2021-2023.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
I dagsläget har Räddningstjänsten Norrtälje kommun varken inkomster eller utgifter som är kopplade
till själva utförandet av sotning och brandskyddskontroll. Verksamheten bedrivs fristående genom avtal
med de befintliga entreprenörerna.
Förslaget innebär att Räddningstjänsten Norrtälje kommun etablerar en ny enhet och en ny
arbetsprocess parallellt med den nuvarande tillsynsverksamheten. Brandskyddskontroll i intern regi
kommer att generera både nya intäkter och nya kostnader för kommunen men kommer i sin helhet att
vara avgiftsfinansierad med stöd av taxan. Initialt i uppbyggnadsskedet kommer engångskostnader
uppstå.
Den initiala kostnaden består i stort av fordon, utrustning och 1 personal som rekryteras redan under
2021. Personalen kommer att placeras i räddningstjänstens befintliga lokaler med en viss anpassning,
exempelvis kommer nya bilplatser behöva anordnas.
Följande ingår i beräkningen för den initiala uppbyggnaden:

Fordon – 7st servicebilar

Investering 2021
2 450 000 kr

Carport/bilplatser

960 000 kr

Utrustning

830 000 kr

Inventarier

90 000 kr

Programvara, verksamhetssystem

79 500 kr

Driftskostnad 2021

31 900 kr

Annonsering, rekrytering/verksamhet

200 000 kr

1 medarbetare från maj 2021

580 000 kr

Summa

4 409 500 kr

811 900 kr

Kapitalkostnader för inledande investeringar beräknas inrymmas i följande års intäkter från taxor.

När verksamheten har startas upp beräknas personalstyrkan bestå av 7 skorstensfejartekniker samt
ytterligare 2-3 personer som ska ingå i staben och ansvara för bland annat verksamhetssystem och
arbetsplanering.
Beräkningen är att det kommer att göras mellan 10 000-11 000 kontroller per år. Intäkterna kommer
att ligga på mellan 13-14 mnkr per år och de stora kostnaderna kommer att vara personalkostnader på
ca 6,5-7 mnkr samt driftkostnader för bilar 0,5 mnkr. Kapitalkostnader för inledande investeringar
beräknas till ca 0,7 mnkr per år.
3

Risker
Den stora risken över tid är tillgången på personal, då brandskyddskontrollen endast får utföras av
utbildade skorstensfejartekniker. Utbildningen till skorstensfejartekniker utförs i MSB:s regi och i
dagsläget är kravet för den som ska gå utbildningen att först ha genomgått grundutbildning till
skorstensfejare samt därefter tre år som verksam i yrket.
På uppdrag av regeringen gjordes 2009 en uppföljning av reformen skydd mot olyckor. Där kom man
fram till att MSB bör se över också pröva om nuvarande kompetenskrav på brandskyddskontrollanter
kan vidgas så att även andra grundkompetenser än skorstensfejartekniker, efter kompletterande
utbildning, kan utnyttjas i verksamheten.
Detta har ännu inte gjorts och Räddningstjänsten Norrtälje kommer att vara en drivande part för
utveckling inom detta område, tillsammans med andra räddningstjänster nationellt som har valt att
bedriva brandskyddskontrollen internt.
Vid rekrytering går det inte enbart att rikta sig lokalt och hitta personalen hos befintliga
sotningsentreprenörer utan en bredare satsning på nationell basis krävs när rekrytering ska ske. Att
rikta sig mot MSB:s skola och nyutexaminerade skorstenfejartekniker är en väg att gå. Det positiva är
att Norrtälje som kommun är lätt att marknadsföra som en attraktiv kommun att flytta till.

Förvaltningens analys och slutsatser
Förslagets konsekvenser för invånare i Norrtälje kommun:
Den väsentliga skillnaden för invånaren är att det är en myndighet och inte ett privat företag som utför
brandskyddskontrollen. Det innebär också att eventuella förelägganden och förbud utformas och
verkställs av en myndighet. I Räddningstjänsten Norrtälje kommuns uppdrag ingår att i övrigt ge råd
om hur den enskilde kan utforma sitt brandskydd. Vid brandskyddskontrollbesöket finns utrymme att
ge ytterligare brandförebyggande information, vilket skapar ett mervärde för den enskilde och ger en
möjlighet till ökad insikt om brandsäkerhet.
En breddning av uppdraget för brandskyddkontrollanten med exempelvis hjärtstartare och möjlighet till
att fungera som ”Första insatsperson” skapar också ett mervärde för invånaren och ökar tryggheten
för den enskilde i kommunen.
Det finns också ett värde i att kontrollen sker separat och att den utförs av en annan part än den part
som utför sotningen. En ingående del i brandskyddskontrollen är att kontrollera sotbildning och
beläggningar samt att rengöringen av dessa är tillförlitlig.
Relativt sett har Norrtälje kommun i dagsläget en av de högsta taxorna i landet för utförandet av
brandskyddskontroll. Bedömningen är att det efter en första uppstartsfas kommer att gå att sänka
taxorna.
Förslagets konsekvenser för externa entreprenörer inom sotning:
Förslaget innebär att en omställning för den/de kommande externa entreprenörer som upphandlas för
utförandet av sotning. I dagsläget utför dessa företag både sotning och brandskyddskontroll.
Brandskyddskontrollen i sig medför vissa restriktioner på vad företaget i övrigt kan erbjuda invånaren
för tjänster för att inte jävsituationer ska uppstå.
I och med att brandskyddskontrollen lyfts bort från deras uppdrag har de istället möjlighet till att bredda
sitt utbud på områden som idag inte är förenliga med det nuvarande uppdraget som innebär
myndighetsutövning. Exempel på detta skulle kunna vara montering av taksäkerhetsanordningar,
installationer etc.
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Förslagets konsekvenser för Räddningstjänsten Norrtälje kommun:
Den väsentligaste förändringen för Räddningstjänsten Norrtälje kommun blir att all
myndighetsutövning kommer att genomföras i egen regi. Det innebär att Räddningstjänsten Norrtälje
kommun ges förutsättningar att ta ett helhetsgrepp om all tillsynsverksamhet inom räddningstjänstens
verksamhetsområde. Det ger också möjlighet att på ett bättre sätt uppfylla lagens krav på att
kommunen ska styra, följa upp och kontrollera såväl sotnings- som
brandskyddskontrollsverksamheten.
Genom att överföra utförandet av brandskyddskontrollen till intern regi är det möjligt att få kontroll på
och höja kvalitén på utförandet genom direkta samarbeten och erfarenhetsåterföring inom enheter på
räddningstjänsten. En del i detta är att arbeta med ett lärande från olyckor och räddningsinsatser med
återkoppling till det förebyggande arbetet. Vad gäller brandskyddskontrollen handlar det specifikt om
att finjustera och utveckla kontrollen utifrån de eldstadsrelaterade bränder som faktiskt inträffar.
Förändringen ger Räddningstjänsten Norrtälje kommun tillgång till fler arenor, såsom bostäder och
restauranger. Möjligheter uppstår när det är räddningstjänstens personal som kör runt i kommunen
under dagtid och utför brandskyddskontrollerna.
Tänkbara nya möjligheter kan till exempel vara:
- Samverkan med den operativa delen av räddningstjänsten genom att förse bilarna med
kommunikationsutrustning och hjärtstartare.
- Samverkan med den operativa delen av räddningstjänsten genom att
brandskyddskontrollanten kan fungera som ”första insatsperson” (FIP) vid olycka eller brand.
- Utöka brandskyddskontrollen med en informationsdel angående skäligt brandskydd i hemmet
och därmed uppfylla kraven enligt LSO på rådgivning och information.
- Förekomsten av ”uniformspersonal” ute i samhället bidrar till känsla av trygghet hos
invånarna.
Räddningstjänsten Norrtälje kommun har sedan 2015 byggt upp en nära kontakt med de
entreprenörer som utför sotningstjänsterna, för att få insyn och kontroll över verksamheten. Med
brandskyddskontrollen i intern regi kommer detta arbete fortlöpa eftersom sotningen kvarstår på
entreprenad och ska följas upp enligt tidigare. Fortsatta och utvecklade samarbetsformer kommer
alltså att vara nödvändiga även i framtiden.
Räddningstjänsten Norrtälje kommun behöver anpassa sin organisation och verksamhet för att
inordna brandskyddskontrollsfunktionen i befintlig verksamhet. Uppbyggnaden av verksamheten
kommer att innebära initiala kostnader men därefter ska verksamheten avgiftsfinansieras fullt ut.
Under 2021 behöver flera parallella arbeten påbörjas för att en ny organisation för sotning och
brandskyddskontroll ska vara på plats och rullande från 1 april 2022.
Uppstarten av brandskyddskontroll internt under 2021 innebär arbete med att
 Rekrytera medarbetare, skorstensfejartekniker, som ska utföra kontrollerna.
 Rekrytera medarbetare till och bygga upp en effektiv och serviceinriktad administration.
 Upphandla bilar och utrustning.
 Ta fram och genomföra en kommunikationsinsats för att informera invånare om förändringen.
 Överföra kontrollböcker (register med fastigheter och eldstäder och imkanaler) till eget
verksamhetssystem.
 Uppföra parkeringsplatser före servicebilarna utanför brandstationen.
 Eventuellt göra vissa anpassningar av lokaler på brandstationen.
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Omvärldsperspektiv:
Den lagstiftning som behandlar sotning och brandskyddskontroll möjliggör att myndighetsutövningen
överlämnas till en privat aktör och så har gjorts över hela Sverige, mycket beroende på att den
personal som har rätt att utföra kontrollen är skorstensfejartekniker och de finns ute på
sotningsdistrikten.
I dagsläget är det 16 räddningstjänster runt om i Sverige som har valt lägga över verksamheten till
myndigheten och bedriva brandskyddskontrollen i intern regi. Räddningstjänsten Storgöteborg är den
störta aktören på området och som sedan januari 2016 har den internt. Räddningstjänsten Norrtälje
kommun har redan idag ett tätt samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg inom området och vid
en eventuell omorganisation av sotningsverksamheten för Norrtäljes del kommer det samarbetet att
utökas ytterligare.
2019 startade nätverket ”Räddningstjänsten Brandskyddskontroll” där räddningstjänsten Norrtälje har
varit delaktiga sen starten. En nationell nätverksträff har genomförts, arbetsgrupper har bildats och
årliga nätverksträffar är planerade att genomföras framöver.

Tidplaner

2020
o

Beslut om
brandskyddskontroll i
intern regi

o

Förbereda övertagande
av brandskyddskontroll

o

Förbereda upphandling
av sotning

2021
o

Upphandla fordon,
utrustning

o

Anställa 1 medarbetare
från och med maj

2022-

o

Uppföra parkeringsplatser

o

Förbereda lokaler

o

Förslag till ny taxa
brandskyddskontroll

o

Förslag till ny taxa sotning

o

Geografisk
områdesindelning
sotningsdistrikt

o

Förslag till ny arbetsordning
sotning

o

Upphandla sotning

o

Rekrytering personal till
2022

Charlotta Tillbom
T.f. förvaltningsdirektör
Trygghets- och säkerhetskontoret

o

Mars 2022:
Ny personal intro och
internutbildning

o

1 april 2022:
Brandskyddskontroll
i kommunal regi

o

1 april 2022:
Sotning – Nytt avtal
extern entreprenör

2025o

Ca 2025:
Omarbeta, sänka, taxa
brandskyddskontroll

Linda Svärd
Samordnare sotningsverksamhet
Räddningstjänsten Norrtälje kommun

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Trygghets- och säkerhetskontoret
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