
 

 

 Beslutat av: Direktionen 2011-12-14 
Reviderad:  

 

Tillsynsprogram 2012 

 
Bakgrund 

Enligt 5 kap. 1§ i Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
skall kommunen utöva tillsyn över efterlevande av 
de delar av lagen som faller under kommunens 
område. Till skillnad från tidigare lagstiftning finns 
det inte klarlagt hur och när tillsyn skall 
genomföras. Kommunerna har därför möjligheten 
att själva utforma tillsynsverksamheten enligt 
denna lagstiftning. 
 
Med detta som bakgrund har räddningstjänsten 
formulerat följande prestationsmål i sitt 
handlingsprogram för skydd mot olyckor: 
 
”Detaljerade prestationsmål för verksamheten skall 
årligen upprättas i verksamhetsplaner för de tre 
processerna stöd till enskilda, insatser vid 
oönskade händelser samt analys och utredning. 
Direktionen skall årligen vid årets sista 
sammanträde fastställa verksamhetsplanerna”. 

 

Tillsynsprogrammet utgör en del av 

verksamhetsplanen för processen stöd till enskilda. 

 

Tillsynsverksamhet 

Ett av inriktningsmålen i Västra Blekinge lyder 
enligt följande: ”räddningstjänsten skall aktivt 
arbeta med att identifiera risker och förebygga 
olyckor”. Tillsynsverksamheten är en viktig del i 
detta arbete. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har sett 
fördelarna med att göra så kallade ”tematillsyner” 
där man systematiskt går igenom och gör tillsyn på 
alla objekt med liknande verksamhet. Tidigare år 
har vi gjort tillsyn på hotell (2005), vårdboenden 
(2006), kulturbyggnader (2006), samlingslokaler 
(2007), skolor (2008), radhus (2009), flerbilsgarage 
och medelstora företag (2010) samt större butiker 
(2011).  
 
Räddningstjänsten har identifierat ett antal 
områden som bedöms som angelägna för 
tillsynsverksamheten under följande år. Nedan 
listas de område som räddningstjänsten skall 
fokusera på under året 2012. 
 

Tillsyn hotell, pensionat och vandrarhem 

Hotellverksamheter tillsynades senast år 2005 och 
det anses därför vara dags att åter igen besöka 
dessa objekt. I rubricerade objekt, där gästen 
vistas tillfälligt, förväntas denna ej kunna orientera 
sig i byggnaden och inte heller känna till 
verksamhetens brandskydd. Detta i kombination 
med att gästen är sovande ställer höga krav på 
brandskyddet och organisationen kring detta. 
Fokus vid tillsynen kommer att ligga på kontroll av 
det systematiska brandskyddsarbetet då det är av 
stor vikt att detta fungerar. Räddningstjänsten 
kommer först och främst fokusera på de 
verksamheter som har tillstånd enligt lag om hotell- 
och pensionatrörelse men kan även komma att 
utföra tillsyn på andra uppmärksammade objekt. 
 
Tillsynen utförs enligt LSO men i de fall 
verksamheten har tillstånd för brandfarlig vara 
kommer tillsyn enligt LBE (Lag om brandfarliga och 
explosiva varor) att utföras vid samma tillfälle.  

 

Tillsyn på anläggningar för sjuk- och 

hälsovård 

Tillsyn har tidigare utförts på Blekingesjukhuset i 
Karlshamn. Det finns ett behov av att utföra tillsyn 
även på anläggningar utanför sjukhuset. Detta 
behov har uppmärksammats av Landstinget i 
Blekinge och Räddningstjänsten kommer därför att 
utföra tillsyn på anläggningar för primärvård, 
psykiatri och tandvård. 

 

Tillsyn på anläggningar med farlig 

verksamhet (2 kap. 4 §, LSO) 

Totalt finns 15 objekt i Västra Blekinge som av 
Länsstyrelsen är klassade som ”farlig verksamhet” 
enligt 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot olyckor. 
Verksamheterna är enligt lagen skyldiga att 
analysera sina risker. För de risker som anses 
oacceptabla skall åtgärdsförslag tas fram. 
 
Under år 2009 granskades de återstående 
riskanalyser som verksamheterna är skyldiga att 
upprätta. Under år 2010 och 2011 utfördes 
tillsyner, enligt LSO, vid några av verksamheterna. 
Vid dessa kontrollerades det bland annat att 



verksamheterna utfört en åtgärdsplan för att 
reducera de oacceptabla risker som identifierats. 
Utförandet av dessa tillsyner ska fortsätta under år 
2012.  

 

Övriga objekt 

Räddningstjänsten kommer att utföra tillsyn även 
på andra objekt än de inplanerade. Ett exempel på 
detta är tillsyn som utförs för att kunna lämna ett 
yttrande i samband med ansökan om 
serveringstillstånd.  
 
Andra objekt som kommer att tillkomma är objekt 
där större brister uppmärksammats av 
Räddningstjänsten eller allmänheten.  


