Tillsynsplan 2020
Inriktning, mål och resursbehov för tillsynsverksamheten
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1. Inledning
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.
Räddningstjänsten Syd har, inom sitt geografiska område, ansvar 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. Tillsyn av farlig verksamhet, enligt LSO 2 kap. 4 §, sker genom kontroll av att
verksamhetsutövare 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.
Koordinering och samordning av tillsyn med andra tillsynsmyndigheter görs i så stor omfattning som
är praktisk och möjlig. Samverkan sker dessutom med Länsstyrelsen enligt Lag (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

2. Tillsynsverksamheten
Inom Räddningstjänsten Syds område finns totalt cirka 10 000 registrerade tillsynsverksamheter
enligt LSO 2 kap. §2 och 1100 verksamheter enligt LBE. Det finns dessutom 30 tillsynsobjekt som
klassificeras som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. §4. Av dessa är elva klassade som Seveso högre
och sju som Seveso lägre. Beslut om huruvida en verksamhet omfattas av LSO 2 kap. §4 fattas av
Länsstyrelsen Skåne. Tillsyn kommer att göras under året på ett urval av dessa verksamheter. Urvalet
baseras 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.
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3. Mål för tillsynsverksamheten år 2020
Målen för tillsynsverksamheten 2020 är indelad i fyra olika områden; ärendemål som anger en
kvalitativ målbild för tillsynsverksamheten, volymmål som anger kvantitativ målbild, urvalsmål som
tydliggör hur prioritering mellan olika typer av tillsynsobjekt görs samt utvecklingsmål som beskriver
vad som ska utvecklas under 2020.
Ärendemål



Om missförhållande utifrån gällande författning uppmärksammas i samband med tillsyn, ska
rättelse av missförhållandet säkerställas.
Tillsyn enligt LBE ska verka för att de som hanterar tillståndspliktig mängd har giltigt tillstånd.

Volymmål
 Totalt ska 890 tillsyner enligt LSO och LBE genomföras inom de fokusområden som beskrivs i
avsnitt 4.
 Hälften av de verksamheter som omfattas av lagstiftningen om farlig verksamhet ska erhålla
beslut om fastställd kravnivå för komplettering av räddningstjänstens operativa förmåga.
 Minst tre verksamheter som omfattas av lagstiftningen om farlig verksamhet ska genomgå tillsyn
med avsikt att säkerställa tidig varning av allmänheten i händelse av utsläpp av farligt ämne.
Urvalsmål
 Tillsyn ska prioriteras utifrån de konsekvenser som kan antas uppstå i händelse av brand,
explosion eller annan olycka.
 Tillsyn med inriktning på att rädda liv går alltid före inriktning på att rädda egendom.
 Verksamheter som enligt statistik är mer brandutsatta prioriteras före mindre brandutsatta.
 Hänsyn ska tas till tillsynsobjektets antagna samhällsvikt.
 Tillsyn ska utföras i första hand på tillsynsobjekt där det kan antas inte finnas god lagföljsamhet.
 Tillsyn i samverkan med andra aktörer och myndigheter är prioriterad.
Utvecklingsmål





Utveckla och dela erfarenheter till andra kommuner från det arbete som gjorts inom projektet
”Tryggare Malmö”
Fortsätta utveckla arbetsmetoden tillsynsuppdrag, som innebär att vi arbetar utifrån olika
fokusområden med planering, genomförande och utvärdering av tillsyn enligt LSO och LBE.
Tillsynsutredningar ska utvecklas under 2020, inklusive utveckling av hur erfarenheter från dessa
kan återföras och spridas inom organisationen.
Det ska tas fram en intern process för att ta beslut om varning till allmänheten med stöd av
lagstiftningen för farlig verksamhet.
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4. Fokusområden och resurser
Tillsynsverksamheten kommer att planeras och utföras i uppdragsform. Områdena som kommer
fokuseras på är beskrivna nedan. Varje uppdrag kommer planeras utifrån tids-, produktions- och
resursbehov.












Tillsyn i samverkan med andra myndigheter
Tryggare Malmö projektet
Flerbostadshus
Vård- och LSS-boende i Lund
Sjukhus i Lund och Malmö
Skolor och förskolor
Kävlinges kommunala verksamheter
Responderande tillsyner
Tillståndslös hantering av brandfarlig vara
Brandspridning i Malmös oljehamn
Tidig varning för farlig verksamhet

Under 2020 förväntas cirka tolv heltidstjänster fördelat på cirka 20 ingenjörer och inspektörer arbeta
med tillsyn.

Louise Bengtsson
Enhetschef enheten för samhällsäkerhet

Linda Kazmierczak
Förbundsdirektör
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