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Tillsynsprogram 2014 

 
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 ska medverka till att stärka 
den enskildes förmåga att själv förebygga och 
minska effekterna av oönskade händelser”  
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 
och kulturbyggnader (2006), samlingslokaler 
(2007), skolor (2008), radhus (2009), flerbilsgarage 
och medelstora företag (2010), större butiker 
(2011), hotellverksamhet (2012) och förskolor samt 
badplatser (2013). 
 

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 2014. 
 

Tillsyn på flerbostadshus 

Under år 2013 utfördes ett antal räddningsinsatser 
vid brand i flerbostadshus. Ett par av dessa var 
bränder som medförde stora konsekvenser. Vid 
brand i flerbostadshus kan ett stort antal 
människor påverkas och det är därför viktigt att 
brandskyddet uppfyller de krav som finns samt att 
fastighetsägaren arbetar förebyggande.  
 
Räddningstjänsten vill under år 2014 utföra tillsyn i 
ett antal objekt enligt ovanstående. Tillsynen ska 
inte bara medföra ett förbättrat brandskydd utan 
även ge orientering samt kunskap kring dessa 
objekt. 
 

Tillsyn på anläggningar med farlig 

verksamhet (2 kap. 4 §, LSO) 

Totalt finns 17 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. 
 
Vid tillsyn kontrolleras det bland annat att 
verksamheterna har en aktuell riskanalys och att 
de utfört en åtgärdsplan för att reducera de 
oacceptabla risker som identifierats. Utförandet av 
dessa tillsyner ska fortsätta under år 2014. För 
vissa verksamheter är det dags att upprätta eller 
revidera sina riskanalyser vilket medför att det är 
dags att kräva in dessa och granska på nytt. 

 

Övriga objekt 

Andra objekt som tillkommer löpande är objekt där 
större brister uppmärksammats av 
Räddningstjänsten eller allmänheten samt objekt 
som tillsynas på grund av olika tillståndsärenden 
så som till exempel serveringstillstånd.   
 


