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Reviderad:  

 

Tillsynsprogram 2020 

 

 

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. Lagen talar inte om hur och när tillsyn ska 

genomföras på olika slags objekt. Kommunerna 

har därför möjligheten att själva utforma 

tillsynsverksamheten enligt denna lagstiftning 

vilket är positivt då det kan läggas kraft på de 

objekt där behovet anses vara störst.  

 

Direktionen ska årligen fastställa tillsynsprogram 

gällande efterföljande års tillsynsverksamhet.  

 

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 

objekt med liknande verksamhet. Första året 

tematillsyn utfördes var år 2005 och sedan dess har 

det årligen utsetts ett nytt tema.  

 

Räddningstjänsten har identifierat ett par områden 

som bedöms som angelägna för 

tillsynsverksamheten under följande år. Nedan 

presenteras de områden som räddningstjänsten 

skall fokusera på under året 2020. 

 

 

Samlingslokaler för religiös verksamhet 

Det finns ett stort antal kyrkor och andra 

samlingslokaler för religiös verksamhet. I dessa 

lokaler vistas ofta ett stort antal människor som 

inte förväntas känna till brandskyddet. Det är 

viktigt att det fysiska brandskyddet håller en god 

nivå men även att det finns ett upprättat 

systematiskt brandskyddsarbete. I det 

brandskyddarbetet ska bland annat förebyggande 

åtgärder samt rutiner för agerande vid en oönskad 

händelse finnas med. Vid tillsynen kommer även 

eventuella församlingsgårdar, där det bedrivs 

många olika aktiviteter, att inkluderas.  

Butiker 

Liksom ovanstående objekt är butiker 

samlingslokaler där människor inte förväntas känna 

till lokalen och där det är viktigt med ett fullgott 

brandskydd och väl inarbetade rutiner. 

Räddningstjänsten har under år 2019 genomfört 

tillsyn i denna slags verksamhet och dessa tillsyner 

kommer att fortsätta genomföras under år 2020.  

 

Kommunala badplatser 

Under kommande sommar ska tillsyner utföras på 

de kommunala badplatserna för att tillse att dessa 

är säkra och att de hjälpmedel som ska finnas på 

en badplats är i gott skick. Vid vissa av tillsynerna 

kommer Räddningstjänsten att kommunicera 

säkerhet med badgästerna.  

 

Tillsyn på anläggningar med farlig 

verksamhet (2 kap. 4 §, LSO) 

Totalt finns 21 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 2020.  

 

Granskning av riskanalyser och tillsyn ska 

genomföras enligt särskilt framtagen plan för 

objekt enligt 2 kap. 4 § LSO.  

Tillsyn enligt LBE 

Tillsyn på verksamheter som lyder under lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 

LBE, utförs årligen. Dessa har vissa förutbestämda 

frister och är därför återkommande med särskilda 

intervall.  

 

Övriga objekt 

Andra objekt som tillkommer löpande är objekt där 

brister uppmärksammats av Räddningstjänsten 

eller allmänheten samt objekt som tillsynas i 

samband med remissärenden från kommun eller 

andra myndigheter. Exempel på detta är då 

serveringstillstånd ska utfärdas.  

 

 


