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Program 
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla 
vad som ska uppnås inom ett område. Det tar inte ställning till utförande, prioriteringar 
och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Plan 
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla 
konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Policy 
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och 
som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och 
värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
 

Riktlinje 
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god 
kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade 
och beslutas av kommunfullmäktige. 
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Bakgrund 
Detta dokument tillhör Eskilstuna kommuns program för skydd mot 
olyckor och är ett delprogram för brandförebyggande verksamhet. Enligt 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska både den enskilde 
(individ, verksamhet, fastighetsägare) och kommunen ansvara för det 
brandskyddsförebyggande arbetet.  I Eskilstuna kommun är det Miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen som i samarbete med andra förvaltningar 
organiserar eller initierar brandskyddsförebyggande arbete, stöttar den 
enskilde genom utbildning, rådgivning och information, samt kontrollerar 
efterlevnaden av lagen.  

Riskbild 
I Sverige skedde cirka 100 000 utryckningar till bränder mellan 2014 och 
2017. Under samma period ryckte räddningstjänsten ut till 1 828 bränder i 
Eskilstuna kommun, varav 32% kategoriserades som brand i byggnad. Bland 
bränder ej i bostadsmiljö återfinns vårdboenden och skolor som högt 
representerade i både den nationella statistiken och i Eskilstuna. Nationellt 
sett var utryckningarna till brand i byggnad kopplade till bostadsbrand i 60 
% av fallen. I Eskilstuna var andelen 58 %. 
 
Tillgänglig statistik från fyra stora försäkringsbolag visar att det finns ett 
stort mörkertal i räddningstjänstens statistik. Mer än dubbelt så många 
brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen i Sverige per år 
jämfört med antalet utryckningar. Detta visar att den enskilde klarar att 
hantera en stor del av de bränder som uppstår i hemmet, men antalet 
bränder i bostäder är ändå ett problem som orsakar både dödsfall och 
skador på person och egendom. 
  
Sett till enbart bostadsbränder sker det i Sverige något fler insatser till 
bränder i flerbostadshus jämfört med villor, radhus, parhus och kedjehus, 
vilket statistik för Eskilstuna bekräftar (se Figur 1). Förekomst av 
brandvarnare i bostäder vid brand uppskattas till cirka 60 % (se Figur 1). 
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Den vanligaste platsen för uppkomst av brand i hemmet är köket, vilket 
förmodas vara en konsekvens av matlagning (se Figur 2). I 27% av 
bostadsbränderna har allmänheten försökt att släcka innan räddningstjänsten 
kom på plats. När allmänheten har påbörjat en insats har resultaten blivit 
goda (se Figur 3). 
 

 
Figur 1. Figuren beskriver var bostadsbränderna förmodas ha uppkommit. 
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Figur 2. Figuren visar andelen insatser av allmänheten. Till höger, resultat av allmänhetens insatser. 
 
 
 
I Sverige omkom i genomsnitt 110 personer per år på grund av brand mellan 
2006 och 2015. Ca 8 av 10 omkom vid brand i bostaden (så kallat särskilt 
boende är inte medräknat). Den nationella statistiken för dödsbränder från 
och med 2016 är ännu preliminär. Mellan åren 2014 och 2018 vet vi dock att 
fyra personer i Eskilstuna omkom i bostadsbrand, varav två inträffade i 
lägenhet och två i villa.  
 
Kvalitetssäkrad statistik för hela landet från åren 1999–2015 visar att det var 
markant fler män än kvinnor som omkom i bränder. Den vanligaste kända 
orsaken var rökning, som stod för minst en fjärdedel av dödsbränderna. 
Äldre personer samt personer med riskbeteenden och funktionshinder är 
överrepresenterade i statistiken över dödsbränder.  
 
Statistik för bränder ej i byggnad i Eskilstuna kommun under de senaste åren 
visar att den större delen av dessa förmodas vara anlagda.  
 
Södermanland är ett lantbruks- och skogsbruksområde vilket innebär en risk 
för bränder vid torr väderlek eller extremväder. Det finns stora arealer av 
varierande skogsbestånd. Vägnätet är utbrett i Södermanland, vilket ger 
räddningstjänsten goda möjligheter att nå bränderna med insatser. De största 
riskområdena i Eskilstuna kommun finns där det är urskog och ungskog. Se 
Figur 4 för skogsutbredning.  
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Figur 3. Skogsutbredning i Eskilstuna kommun. 
 
I kommunen finns också vissa anläggningar vars verksamhet innebär fara för 
att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Dessa 
verksamheter omfattas av krav och skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO. 
Länsstyrelsen beslutar vilka dessa verksamheter är. En uppdaterad lista med 
vilka verksamheter som avses finns på www.eskilstuna.se.  

Organisation och arbetssätt 
Efter analys av föreliggande riskbild prioriteras följande fokusområden för 
att förebygga bränder i Eskilstuna kommun:  

 bostadsbränder 

 stärkt brandskydd för riskindivider 

 tillsyn av verksamheter där personer som vistas har dålig 
lokalkännedom, är vid behov av hjälp vid utrymning, eller är 
sovandes 

 risker som identifieras löpande genom omvärldsbevakning, 
olycksutredningar och övrig tillsyn 

Samverkan inom riskområdet brand sker idag mellan räddningstjänsten och 
flera olika parter, t. ex barn- och utbildningsförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och 
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fritidsförvaltningen, lokala bostadsbolag, skorstensfejarmästare, MSB, 
Brandskydds-föreningen, polisen, m.fl.  
 
Eftersom åtgärder för att minska antal och omfattning av bränder kräver 
engagemang från flera aktörer ska även följande förvaltningar samarbeta i 
rådgivnings-, informations- och utbildningsfrågor: miljö- och 
räddningstjänst-förvaltningen, socialförvaltningen, och arbetsmarknads- och 
vuxen-utbildningsförvaltningen.  Ett samarbete behövs även mellan 
Räddsam Mälardalen, Länsstyrelsen, större skogsägare, skogsentreprenörer, 
naturvårdsbrännare och skogsbrandflyget för att effektivt kunna förebygga 
samt agera i händelse av skogsbrand.  
 
Räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhet består dels av tillsyn 
enligt 5 kap. 1 § LSO och dels av övrig förebyggande verksamhet enligt 2 
kap 3 § LSO (skriftlig redogörelse) samt 3 kap. 2 § LSO (information och 
rådgivning). Rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO inom 
Eskilstuna kommuns område utförs av externa skorstensfejare på uppdrag 
av räddningstjänsten.  
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Mål för det brandförebyggande arbetet 
 
Myndigheten för samhällskunskap och beredskap tog 2010 fram den 
nationella visionen ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av 
brand”. Visionen fungerar som målbild i det förebyggande 
brandsäkerhetsarbetet, som grovt kan delas in i två olika huvudspår. Det ena 
är att arbeta för att bränder inte ska inträffa, och det andra är att minimera 
skadorna.  

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens inriktningsmål för 
kommuninvånarnas säkerhet är formulerat i Vision 2030: 

Vi ser till att våra invånare har rätt förutsättningar för att bidra till ett säkert och tryggt 
Eskilstuna.    Vi erbjuder ett professionellt individanpassat stöd i nära samarbete med 
kommunens övriga verksamheter. Vi driver arbetet med att ge människor kunskap och 
förståelse för att själva agera och bidra till en säker och trygg miljö. Tillsammans bidrar vi 
till att Eskilstuna förblir en säker och trygg kommun att bo, leva och vistas i. 

I Eskilstuna kommuns processmål för samhällsskydd och beredskap anges 
riktningen för räddningstjänstens förebyggande arbete: 

 Minska antalet allvarligt skadade och döda i olyckor 

 Minska antalet utvecklade bränder i byggnader 

 Genomföra effektiv och rättssäker tillsyn och kontroll 
 
Nedan bryts processmålen ned i säkerhetsmål och vidare i prestationsmål för 
att nå önskad effekt.  

Minska antalet allvarligt skadade och döda i olyckor 

Minska antalet utvecklade bränder i byggnader 
Säkerhetsmål (S) och prestationsmål (P) 
 
S1: Förmågan att skydda sig mot brand samt agera vid brand ska öka 
hos de som verkar och bor i kommunen. 
 
P1.1: Räddningstjänsten ska vara tillgänglig för rådgivning dygnet runt. 
(MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Räddningstjänsten har en hög tillgänglighet med personal i tjänst som kan 
svara på frågor och ge råd. Allmänheten kan komma i kontakt med 
räddningstjänsten på telefonnummer 016-710 74 00 dygnet runt. Dessutom 
kan kommunens kontaktcenter Eskilstuna direkt och Torshälla direkt svara 
på många frågor som rör räddningstjänsten.  
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P1.2 Räddningstjänsten ska under mandatperioden informera och utbilda 
minst 25 000 invånare i förebyggande brandskydd. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Räddningstjänsten arbetar löpande med information till boende i 
flerbostadshus genom hembesök i prioriterade bostadsområden (se Figur 4). 
Syftet med besöken är att ge boende grundläggande 
brandskyddsinformation, framför allt om vikten av en fungerande 
brandvarnare och om säker utrymning. Genom samarbete med lokala 
fastighetsägare lämnar räddningstjänsten aldrig en lägenhet utan fungerande 
brandvarnare.  

 
Figur 4. Figuren visar andelen bostadsbränder i de prioriterade områdena för hembesök. 

 
Räddningstjänsten ska under kommande mandatperiod även rikta anpassade 
informationsinsatser till boende i villor dit räddningstjänstens 
framkörningstid är lång. 
 
Under 2019–2020 utvecklas arbetet med att nå särskilda riskindivider med 
information och individanpassade brandskyddsåtgärder i samarbete mellan 
räddningstjänsten och vård- och omsorgsförvaltningen. Vidareutveckling ska 
ske under mandatperioden genom att ett samarbete upprättas också mellan 
räddningstjänsten och socialförvaltningen.  Syftet är att uppnå ett likvärdigt 
brandskydd även hos individer med riskbeteenden. 
 
Räddningstjänsten utför en mängd utbildningar riktade till olika målgrupper i 
kommunen. Samtliga kommunanställda ska genomgå den obligatoriska 
brandskyddsutbildningen Brandskydd på arbetsplatsen (BKA) var tredje år 
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(för anställda inom omsorg och skola) eller var femte år (övriga). För 
kommunanställda genomförs också ett antal utbildningar i hjärt- och 
lungräddning samt systematiskt brandskyddsarbete varje år. 
  
Utbildningar i brandskydd, systematiskt brandskydd och hjärt- och 
lungräddning ges också till företag och andra organisationer som vänder sig 
till räddningstjänsten med önskemål om det. Utbildningar i Heta arbeten 
samt Enklare hantering av brandfarlig vara arrangeras av 
Brandskyddsföreningen men utförs av räddningstjänsten.  
Räddningstjänsten erbjuder dessutom årligen utbildning till samtliga 
kommunens förskoleklasser (6-årsverksamhet), klasser i år 4, och i år 7. 
 
Utbildningarnas innehåll är anpassat efter ålder och kunskapsnivå. Dessutom 
möter räddningstjänsten gymnasieklasser och SFI-klasser i utbildning ett 
flertal gånger årligen efter lärares förfrågan. Även dessa utbildningar är 
målgruppsanpassade. 
 
P1.3: Allmänheten ska nås av information som räddningstjänsten aktivt 
förmedlar via olika medier. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Räddningstjänstens sidor på eskilstuna.se uppdateras regelbundet och vid 
behov. Där kan den enskilde själv söka aktuell information om 
brandrelaterade frågor och om räddningstjänstens verksamhet, hitta 
blanketter för ändring av automatlarm, ansökan om tillstånd för brandfarliga 
varor, anmälan av föreståndare för brandfarliga varor samt anmälan om 
tillfällig övernattning. Viktig information till allmänheten om 
räddningstjänstens hembesök samt om brandsäkerhet finns också översatt 
till de vanligaste språken i Eskilstuna, vilket ytterligare ökar tillgängligheten. 
  
Räddningstjänsten genomför informationsinsatser- och kampanjer via olika 
kommunikationskanaler enligt ett årshjul och vid särskilda händelser eller 
tillfällen. Exempel på sådant som alltid uppmärksammas är 
brandvarnardagen, 112-dagen, brandrisker i juletid, reflexkampanj 
(samordnas med stadsbyggnadsförvaltningen), isvett och andra 
årstidsrelaterade frågor. En effektiv informationskanal har räddningstjänsten 
i sin facebooksida som följdes av 3 808 personer i april 2019 och har ett 
ökande antal följare.  
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S2: Personer som arbetar och vistas i kommunens verksamheter ska 
ha ett likvärdigt brandskydd. 
  
P2.1: Kommunens förvaltningar ska bedriva ett enhetligt systematiskt 
brandskyddsarbete i vilket räddningstjänsten agerar som rådgivande och 
utbildande instans. (Alla nämnder) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
För att kommunens verksamheter ska kunna uppnå ett likvärdigt högt skydd 
ska förvaltningarna bedriva ett enhetligt systematiskt brandskyddsarbete. I 
den processen ska räddningstjänsten fungera som rådgivande och utbildande 
instans. 
 
S3: Antalet bränder i bostäder inom kommunen och konsekvenserna 
av dessa ska minska.  
 
P3.1: Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) ska genomföras på 
samtliga objekt i respektive distrikt, enligt av statlig myndighet eller 
kommunen beslutade frister. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun har enligt lagen 
om skydd mot olyckor ansvaret för att det sker rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll av fasta förbrännings-anordningar med tillhörande 
rökkanaler. Genom avtal med två skorstensfejarmästare är kommunen 
uppdelad i två sotningsdistrikt. När kommunen respektive den statliga 
myndigheten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fastställer 
intervall (frister) för rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll tar 
man hänsyn till en mängd faktorer: sotbildning, bränsle, typ av anläggning, 
klimatförhållanden och bebyggelsestruktur. Räddningstjänstens frister för 
brandskyddskontroll och rengöring finns på www.eskilstuna.se. 
Kommunen följer upp sotningsdistriktens verksamhet och måluppfyllelse i 
samband med delårsbokslut och årsbokslut. 
 
P3.2: Räddningstjänsten ska genom hembesök informera boende i 
flerbostadshus i prioriterade områden. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Räddningstjänsten arbetar löpande med information till boende i 
flerbostadshus genom hembesök. Syftet med besöken är att ge boende 
grundläggande brandskyddsinformation, framför allt om vikten av en 
fungerande brandvarnare och om säker utrymning. Genom samarbete med 
lokala fastighetsägare lämnar räddningstjänsten aldrig en lägenhet utan 
fungerande brandvarnare. 
  
P3.3: Kommunen ska verka för att riskindivider som ges stöd genom 
hemtjänst eller socialtjänst har ett individanpassat brandskydd i sin 
hemmiljö. (MRN, VON, SN)  
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Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Under mandatperioden ska arbetet med att nå särskilda riskindivider med 
information och individanpassade brandskyddsåtgärder påbörjas i samarbete 
mellan räddningstjänsten och vård- och omsorgsförvaltningen. Syftet är att 
uppnå ett likvärdigt brandskydd även hos individer med riskbeteenden. 
Hemtjänstens personal ska utbildas av räddningstjänsten för att kunna 
identifiera riskindivider i sina hem men också vid en första 
biståndsbedömning. Riskindivider som bor i lägenheter tillhandahållna av 
socialtjänsten kan också nås genom biståndshandläggare, varför ett 
samarbete mellan räddningstjänsten och socialförvaltningen ska inledas.  
Räddningstjänsten ska förutom att utbilda personal på annan förvaltning 
även agera som rådgivande instans när brandskyddet i hemmiljö ska 
individanpassas. 
  
P3.4: Räddningstjänsten ska nå boende utanför tätortsområdet med 
anpassade informationsinsatser. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Räddningstjänsten ska ta fram arbetssätt för att nå och bidra till ett likvärdigt 
brandskydd för de invånare som bor i områden dit räddningstjänsten har 
lång framkörningstid. 
P3.5: Besiktningar och kontroller i prioriterade områden med flerbostadshus 
ska göras regelbundet. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
För att förebygga och minska konsekvenser av bränder ska 
räddningstjänsten regelbundet genomföra områdesbesiktningar i prioriterade 
områden samt kontroller av stigarledningar och trapphus. Lokalkännedom, 
säkerställd framkomlighet och kontrollerad teknisk utrustning är för 
räddningstjänsten viktiga förutsättningar för att kunna göra en snabbare 
insats, medan kontroller av trapphus syftar till att hålla fritt från skrymmande 
och brännbara föremål och på så sätt förebygga uppkomsten av bränder. 
  
P3.6: Kontroller av brandposter i kommunen ska genomföras på bestämda 
intervall. (MRN)  
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Enligt avtal med Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö ska 
räddningstjänsten kontrollera kommunens brandposter på efter klassning 
bestämda intervall.   
 
S4: Antalet bränder ej i byggnad och i byggnad ska minska och 
konsekvenser av dessa ska begränsas. 
 
P4.1: Räddningstjänsten ska årligen erbjuda skolelever i år 7 utbildning om 
konsekvenser av brand och anlagd brand. (MRN, BUN) 
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Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Genom samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen anordnar 
räddningstjänsten årligen utbildning för skolelever för att informera om 
bland annat konsekvenser av anlagd brand för individ och samhälle. 
 
P4.2: Kommunens förvaltningar och bolag ska genom aktivt systematiskt 
brandskyddsarbete motverka anlagd brand i, eller i anslutning till, sina 
fastigheter. (Alla nämnder och bolag) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Kommunens fastigheter ska inte inbjuda till anlagd brand. Som del av det 
löpande systematiska brandskyddsarbetet ska därför lokaler, fasader och 
omgivningar hållas fria från brännbart material så som skräp, förpackningar, 
lastpallar, etc. Skadegörelse ska åtgärdas snarast och allmänna miljöer hållas i 
gott skick. Där kommunen bedriver verksamhet ska lösa soptunnor låsas in 
så att de inte kan flyttas till fasader och antändas.  
 
P4.3: Räddningstjänsten ska verka för att en samverkansgrupp upprättas för 
förebyggandet av skogsbränder samt effektivt agerande i händelse av 
skogsbrand. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Länsstyrelsen bör upprätta en samverkansgrupp och till den sammankalla 
berörda aktörer (exempelvis större skogsägare, skogsentreprenörer, 
räddningstjänsten, naturvårdsbrännare och skogsbrandsflyget) till årliga 
möten inför och efter skog- och markbrandssäsongen. Samtliga aktörer ska 
vara uppdaterade om sin roll och sitt ansvar i det förebyggande arbetet, samt 
i händelse av en skogsbrand veta vad man ska bidra med och hur detta ska 
gå till. 
  
P4.4: Eskilstuna kommun ska under mandatperioden ta fram en 
skogsbruksplan, vilken ska innehålla brandskyddsförebyggande åtgärder. 
(KS) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Kommunägd skog och grönområden ska planeras och hanteras så att 
skogsbrandsrisken och konsekvenser av skogsbrand minskar. I 
skogsbruksplanen ska eventuella delområden med högre brandrisk eller med 
vegetation som kan ge hastiga brandförlopp identifieras.  
P4.5: Brandrisker kopplade till grillplatser i friluftsområden ska minskas. 
(KFN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska genom aktivt arbete minska risker för att 
bränder sprids från grillplatser i friluftsområden. Grillplatserna ska vara säkra 
och skadegörelse ska snarast åtgärdas. Lättillgänglig information om hur man 
eldar ansvarsfullt ska finnas längs vandringsleder och på andra platser i 
kommunen där allmänheten kan göra upp eld.   
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Genomföra effektiv och rättssäker tillsyn och kontroll 

 
S5: Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till 
följd av brand ska minimeras. 
  
P5.1: Räddningstjänsten ska genomföra tillsyn av byggnader eller 
anläggningar som omfattas av skriftlig redogörelse av brandskyddet 2 kap. 3 
§ lag om skydd mot olyckor utifrån skäligt brandskydd i 2 kap. 2§ enligt årlig 
tillsynsplan. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Tillsyn av 2 kap. 2§ LSO görs över byggnader och anläggningar för att stärka 
den enskildes brandskydd samt säkerställa att de har ett skäligt brandskydd. I 
huvudsak utgör tillsyn kontroll av det samlade brandskyddet som finns på 
enskilda verksamheter, byggnader eller anläggningar. Stickprovskontroll sker 
på verksamhetens byggnadstekniska -och organisatoriska brandskydd samt 
verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA).  
 
Enligt 2 kap. 3§ LSO är ägare av vissa byggnader eller anläggningar 
tillsammans med nyttjanderättshavare skyldiga att lämna in skriftlig 
redogörelse av brandskyddet. Skriftlig redogörelse styr urvalet av vilka 
verksamheter tillsyn planeras och prioriteras för. Räddningstjänsten kan även 
genomföra tillsyn av byggnader eller anläggningar som inte omfattas av 
kraven om skriftlig redogörelse. 
 
Regelbunden tillsyn planeras i räddningstjänstens årliga tillsynsplan. På 
förekommen anledning genomför räddningstjänsten händelsebaserad tillsyn 
på verksamheter/byggnader.  
 
Varje år planeras och genomförs även oanmälda tillsyner. De kan göras t ex 
vid offentliga arrangemang på dansrestauranger, i samlingslokaler och på 
badplatser. 
 
Flerbostadshustillsyn/trapphustillsyn genomförs på förekommen anledning 
eller efter att uppmärksammade brister har noterats vid 
områdesbesiktningar. 
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S6: Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till 
följd av olyckor vid hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara 
ska minimeras.  
 
P6.1: Räddningstjänsten ska genomföra tillsyn av hantering av brandfarliga 
och explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor enligt 
årlig tillsynsplan. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Tillsyn görs i huvudsak genom kontroll av hantering av brandfarliga och 
explosiva varor vid enskilda verksamheter. Vid kontroll av hanteringen 
beaktas verksamhetens systematiska brandskyddsarbete samt att krav och 
villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls. Vid tillsyn 
görs en bedömning om hanteringen av den brandfarliga varan sker på ett 
säkert sätt. 
 
Tillsyn planeras i räddningstjänstens årliga tillsynsplan. På förekommen 
anledning genomför räddningstjänsten även händelsebaserad tillsyn på 
verksamheter/byggnader. Räddningstjänsten kan även genomföra tillsyn vid 
anläggningar som hanterar brandfarlig eller explosiv vara under 
tillståndspliktig mängd. 
 
Beslut som fattas vid tillsyn 
Beslut om föreläggande och förbud fattas på delegation av Miljö- och 
räddningstjänstnämnden. Beslut om föreläggande eller förbud förenat med 
vite fattas av Miljö- och räddningstjänstnämnden. Brister som har lett till 
föreläggande vid tillsyn ska följas upp. 
  
Kompetenskrav tillsyn 
Tillsyn ska genomföras av personal med erforderlig kompetens utsedd av 
räddningschefen.  
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S7: De som verkar och bor i kommunen ska känna sig trygga med att 
räddningstjänstens handläggning av tillstånd sker rättssäkert och 
medför så liten negativ påverkan på den enskilde och allmänhet som 
möjligt. 
 
P7.1: Räddningstjänsten ska normalt handlägga och fatta beslut om tillstånd 
till hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva 
varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor inom 3 månader från 
det att komplett ansökan inkommit till myndigheten. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
-Räddningstjänsten prövar ansökan om hantering av brandfarliga och 
explosiva varor. Ansökningarna prövas utifrån lag om brandfarliga och 
explosiva varor med tillhörande föreskrifter, handböcker samt lokala 
förutsättningar. 
 
Handläggning av tillståndsansökan ska ske av personal med erforderlig 
kompetens utsedd av räddningschef och tillstånd utfärdas på delegation av 
Miljö- och räddningstjänstnämnden. 
 
P7.2: Beslut om medgivande för rengöring (sotning) av egen anläggning ska 
medges inom 3 månader från det att komplett ansökan inkommit till 
kommunen. (MRN) 
 
Hur verksamheten är ordnad och planeras 
Ett medgivande av kommunen ska ha föregåtts av ett aktivt val från den 
enskildes sida. Vid prövning av om sotning kan ske på ett betryggande sätt 
bör kommunen beakta risksituationen, anläggningens komplexitet samt den 
enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften. 
 
Kommunen ska försäkra sig om att sotning utförs på ett kompetent och 
ansvarsfullt sätt. 
 
Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig 
nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd. 
 
Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen 
inte skett på ett betryggande sätt bör kommunen inte vidare medge att den 
enskilde fastighetsägaren utför sotningen. 
 


