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Inledning 
Räddningstjänsten Syd har inom sitt geografiska område ansvaret att utöva tillsyn enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsynen omfattar 
efterlevnaden av de skyldigheter som enligt lagstiftningen åligger ägare och nyttjanderättshavare av byggnader 
och anläggningar samt de som hanterar brandfarliga och explosiva varor. 
 
Förbundet fastställer årligen en tillsynsplan som fastslår syfte med och strategisk inriktning för 
tillsynsverksamheten. Planen bestämmer också omfattningen i form av tillsynsvolymer och vilka särskilda 
inriktningar tillsynsverksamheten ska ha under året. 
 
Koordinering och samordning av tillsynerna med andra tillsynsmyndigheter görs i den omfattning som är 
praktisk och möjlig. 
 
Dokumentet beslutas av förbundsdirektören och godkänns av direktionen för Räddningstjänsten Syd. 
 

1 Inriktning 
1.1 Tillsyn 
Tillsyn är granskning som genomförs med stöd av lag och en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om 
någon form av ingripande. Tillsyn är enligt oss dessutom ett sätt att bidra till ett stärkt förebyggande 
brandskydd och annat olycksförebyggande arbete genom att den främjar den enskilde att följa lagar och 
föreskrifter. Förbundet utövar tillsyn av lag om skydd mot olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) inom vårt geografiska område. 
Förbundet utövar tillsyn av de skyldigheter den enskilde har enligt 2 kapitlet LSO. Tillsyn görs främst med 
avseende på olika verksamheters organisatoriska och byggnadstekniska brandskydd i byggnader och 
anläggningar. Den kan även omfatta olycksförebyggande arbete som att hålla utrustning för livräddning vid 
badplatser, hamnar och kajer. Förbundet utövar också tillsyn över att hanteringen av brandfarliga och explosiva 
varor sker enligt lag och föreskrifter samt att de villkor som finns i tillstånd följs.  
Resultatet från en tillsyn kan vara en tjänsteanteckning där vi påtalar brister i brandskydd och den enskildes 
ansvar. En tillsyn kan också leda till ett beslut om föreläggande eller förbud. Om det är nödvändigt och lämpligt 
kan vite kopplas till dessa beslut. Om bristen enligt ett föreläggande inte åtgärdas eller förbudet inte följs kan 
förbundet besluta om åtgärder på ägarens/innehavarens bekostnad. 
Genom rådgivning, information och vägledning hjälper vi den enskilde mot ett bra brandskydd och ett effektivt 
olycksförebyggande arbete. Våra tillsynsförrättare ska utföra tillsyn professionellt och med ett kommunikativt 
bemötande. Målet är att stärka förmågan hos den enskilde utan att dennes ansvar inskränks. 
Koordinering och samordning av tillsynerna med andra tillsynsmyndigheter görs i den omfattning som är 
praktisk och möjlig.  
 

1.2 Principer 
Tillsynsarbetet planeras och genomförs med hjälp av ett antal principer. Dessa principer hjälper oss att 
prioritera vilken verksamhet som är mest angelägen. Tillsyn är ett viktigt verktyg i arbetet för att öka 
säkerheten i hela samhället. Principerna är utformade utifrån det grundläggande synsättet i lagen om skydd 
mot olyckor att ”den enskilde bär huvudansvaret för det skadeförebyggande arbetet”. Vidare beaktas tredje 
persons säkerhet högre än annans.  
 
Huvudprinciper 
 

- Tillsyn ska göras på objekt så att förbundets resurser används där behovet av tillsyn är som störst 
- Tillsyn ska göras så att rättssäkerheten för den enskilde ständigt är säkerställd 
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Inriktningsprinciper 
 

- Tillsyn med inriktning på att rädda liv går alltid före inriktning på att rädda egendom 
- Tillsyn på verksamheter för tredje man, exempelvis hotell, vårdanläggningar och publika lokaler, 

prioriteras före verksamheter utan publik verksamhet 
- Svårutrymda lokaler prioriteras före lättutrymda 
- Flerbostadshus prioriteras före boende i enfamiljshus 
- Verksamheter som enligt statistik är mer brandutsatta prioriteras före mindre brandutsatta 
- Verksamheter i områden som tillfälligtvis eller mer permanent är utsatta för anlagd brand prioriteras 

före verksamheter i mindre utsatta områden 
 

1.3 Hur bestäms vilka objekt som ska genomgå tillsyn? 
 
I Räddningstjänstens Syds område finns sedan tidigare ett antal verksamheter där man genomfört tillsyn på 
återkommande basis. Dessa objekt speglar de principer som gäller enligt tidigare resonemang. Ett urval av 
dessa verksamheter görs beroende på objektstypens riskbild, riskbilden i området samt den enskilda 
verksamhetens bedömda riskbild och brandskydd. Detta planerade urval utgör basen i vårt tillsynsarbete.  
Tillsyn genomförs på verksamheter där brandskyddet anses tveksamt eller undermåligt, antingen genom egen 
underrättelse eller att vi fått kännedom om detta via allmänheten. Tillsyn utförs också som ett led i 
kommunernas tillståndshantering för alkoholförsäljning. Dessa tillsynen benämner vi som responderande.  
Nya verksamheter som faller inom ramen för regelbunden tillsyn fångas upp i kommunernas byggprocess. 
Räddningstjänsten Syd är remissinstans för kommunernas arbete med samhällsplanering och bygglov.  
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska skriftlig redogörelse av brandskyddet lämnas till kommunen av de 
verksamheter som omfattas av detta krav. Denna redogörelse kan ligga till grund för tillsynsplaneringen enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer. Räddningstjänsten Syd gör för 
närvarande inget aktivt för att kräva in dessa redogörelser eller nyttja den information som lämnats. En statlig 
utredning som avser att ligga till grund för en förändring av föreskrifterna för redogörelsen pågår. Tills den är 
färdig och beslut om nya föreskriften är fattat kommer inte Räddningstjänsten Syd använda sig av denna 
information som grund för tillsynsplanering.   
Tillsyn av objekt som omfattas av LSO 2:4 (farlig verksamhet) görs vart fjärde år. För närvarande finns 29 
sådana verksamheter i förbundets område. Av dessa är 10 klassade som Seveso högre och 10 som Seveso lägre. 
Beslut om huruvida en verksamhet omfattas av LSO 2:4 fattas av Länsstyrelsen Skåne.   
Regelbunden tillsyn av hantering av brandfarlig vara görs uteslutande i de verksamheter som har tillstånd. 
Tillsyn görs för att säkerställa att tillståndshavarens hantering sker enligt lagar och föreskrifter samt de villkor 
som ges i tillståndet. 
 
 

1.4 Utveckling 2019 
 
Metodutveckling tillsyn LSO 
Uppdraget att utveckla metod för urval av verksamheter som ligger till grund för tillsyn fortsätter under 2019. 
Modellen kommer att ha sin utgångspunkt i faktorer som t.ex. objektets byggår, tidigare bränder, områdes 
karaktär, konsekvens vid brand, sannolikhet för brand mm. 
 
Metodutveckling Daedalos 
Hösten 2018 bytte Räddningstjänsten Syd verksamhetssystem från Core till Daedalos. Bytet medför nya 
arbetssätt för handläggning, uppföljning och registrering. Dessa nya arbetssätt medför i sin tur av nya 
utmaningar och möjligheter för organisationen som kräver utvecklingsarbete.  
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2 Tillsyn 2019 
Inom Räddningstjänsten Syds område finn totalt cirka 10 000 registrerade tillsynsverksamheter enligt LSO och 
1100 enligt LBE.  De registrerade verksamheterna utgör den huvudsakliga grunden för vårt tillsynsarbete. 
Under året planerar man att genomföra 650 tillsynsbesök av våra delegerade tillsynsförrättare. Därutöver 
kommer cirka 50 tillsynsbesök ske tillsammans med andra myndigheter under bland annat satsningen 
”Tryggare Malmö”. Vi planerar även för cirka 150 tillsynsbesök som vi inte i förhand kan förutse, de så kallade 
responderande tillsynerna. Till de responderande tillsynsbesöken räknas de som föranletts av; ansökningar av 
serveringstillstånd, då vi upptäcker brister i brandskyddet vid räddningsinsatser samt det som kommer oss 
tillhanda från allmänheten.  
 

2.1 Mål och resurser 
Tillsynsverksamheten ska under året fokusera på följande områden: 

• Serveringstillstånd, tillsyns direkt, nattillsyn (150) 
• Flerbostadshus (100) 
• Skolor/förskolor (60) 
• Nattklubbar, stora restauranger (25) 
• Vårdanläggningar (100) 
• LBE-tillsyner (200) 
• Myndighetsgemensamma tillsyner (50) 
• Fyrverkeri (15) 
• Övrigt (150) 

 
Totalt kommer cirka 850 tillsynsbesök genomföras under 2019. För att nå målet kommer det att krävas fortsatt 
fokuserat arbete där tillsynsverksamheten prioriteras högt i förbundet. Resursmässigt krävs cirka 11 
heltidstjänster fördelat på 19 personer (12 brandinspektörer och 7 brandingenjörer). 
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2.2 Tillsyn av farlig verksamhet  
Tillsyn av farlig verksamhet sker genom kontroll av att verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheter vid 
farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 § i skälig omfattning analyserat riskerna för olyckor som kan orsaka 
allvarliga skador på människor och miljön. Dessutom kontrolleras att det finns en skälig beredskap med 
personal och utrustning och att andra nödvändiga åtgärder vidtagits för att hindra eller begränsa skador.  
Samverkan sker med Länsstyrelsens tillsyn enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
 
 
 
 

 
Louise Bengtsson 
Enhetschef enheten för samhällsäkerhet 
2018-11-30 
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