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1.    INLEDNING 
Ett av inriktningsmålen i Västra Blekinge lyder att Räddningstjänsten ska medverka till att stärka den 

enskildes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av oönskade händelser. 

Tillsynsverksamheten är en viktig del i arbetet för att nå detta mål. Räddningstjänsten ska utöva tillsyn 

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor. Tillsynerna kan ske i samverkan med andra berörda myndigheter.  

 

Tillsyn enligt LSO 2:2 genomförs som tematillsyn eller som händelsebaserad tillsyn utifrån brister som 

noterats eller utifrån information från allmänheten eller från andra myndigheter. Tema för tillsyn LSO 

2:2 tas fram internt och täcker ett område där brister generellt har noterats eller kan förväntas. 

Exempel på teman kan vara flerbostadshus, vårdboenden, samlingslokaler eller kyrkor. 

 

Tillsyn enligt LSO 2:4 genomförs med fyraårsintervall på de verksamheter som Länsstyrelsen klassat 

som farlig verksamhet utifrån kapitel 2:4 i lag om skydd mot olyckor. I inledningen av 2021 omfattas 20 

verksamheter i västra Blekinge av LSO 2:4.  

 

Tillsyn enligt LBE genomförs med fyraårsintervall på de verksamheter som hanterar brandfarliga eller 

explosiva varor över tillståndspliktig mängd. Händelsebaserad tillsyn kan ske vid misstanke om brister i 

hanteringen. Tillsyn kan genomföras oavsett om verksamheten har tillstånd för hantering av 

brandfarlig vara. 

 

Personal som utför tillsyn ska ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

utbildning ”Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A”, ”Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer” eller motsvarande äldre utbildning. 

2. TILLSYNSPROCESSEN 
Varje tillsyn skall dokumenteras i en tjänsteanteckning och där bristerna är allvarliga skall ägaren eller 

nyttjanderättshavaren även föreläggas om rättelse. 

 

Internt presenteras planerade samt händelsebaserade tillsyner som beting i Daedalos. Betingen syftar 

till att tydliggöra hur tillsynsarbetet fortskrider, både för den enskilde tillsynsförrättaren och för 

uppföljning av verksamheten i stort. 
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3. UTVALDA VERKSAMHETER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ÅR 2022 
 

Utvalda verksamheter år 2022 

Under året avser Räddningstjänsten genomföra tillsyner på verksamheter där personer inte kan 

förväntas utrymma självständigt vilket är verksamheter som finns med i kommande tillsynsföreskrift. I 

föreskriften beskrivs dessa objekt enligt följande: 

 1. Byggnad med inrättning där det bedrivs vård eller omsorg för personer som har hjälpbehov vid 

utrymning i händelse av brand. Med vård och omsorg avses verksamhet som bedrivs enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Verksamhet som bedrivs i vanliga bostäder omfattas inte.  

 

2. Byggnader med verksamhet där personer är inlåsta ständigt eller under viss tid. Verksamhet som 

avses är exempelvis fängelser, häkten, migrationsverkets förvar och viss psykiatrisk vård.  

 

Observera att val av verksamhetstyp kan komma att behöva förändras beroende på hur 

pandemin utvecklas! Något extra tema är ej planerat att väljas under år 2022.  

Antal tillsyner 

Räddningstjänstens mål är att under året genomföra 200 stycken tillsyner enligt LSO och LBE. Följande 

verksamheter kommer att tillsynas under året: 

Verksamhetstyp  Kommentar 

Verksamheter där personer inte kan 

förväntas utrymma självständigt. 

Majoriteten av dessa 

verksamheter finns inom Vård 

och omsorg.  

Riskanläggningar enligt 2 kap. 4 LSO Enligt plan.  

LBE Enligt fastställda frister.  

Händelsebaserade tillsyner Tillsyner som genomförs vid 

uppkommet behov. 

Resurser 

I tabellen anges vilka resurser som finns avsatta för förebyggande arbete under just år 2022. Observera 

att procentsatsen, vilken anges för för brandingenjörer och brandinspektörer, innefattar allt 

förebyggande arbete och inte bara tillsyner. Inom parentes anges den normala tjänstgöringsgraden 

om denna kommer att avvika under året.  

 

Resurs Kommentar 

Enhetschef 80 % (100 %)  

Brandingenjör 100 %  

Brandingenjör 75 % Fokus på riskanläggningar 

Brandinspektör Ofm 60 %  

Brandinspektör Sbg 60 %  

Kombinationstjänst 4 personer Antalet tillsyner fördelas 

beroende på roll och 

ansvarsområden. En av 

brandmännen är ny 

tillsynsförrättare och kommer 

att genomgå introduktion i 

början av året.  

 


