
21-10-20

Joar Hjertberg

Räddningstjänsten Östra Götaland

Ny lag om skydd mot olyckor



• Bakgrund
• Ny (uppdaterad LSO)
• Hur påverkar den nya lagen er

Agenda



• Ville flytta ansvaret till 
fastighetsägaren och 
nyttjanderättshavaren. 

• Skriftlig redogörelse skulle tydliggöra 
ansvaret dem emellan

• Den gamla brandsynen med frister 
försvann och fokus lades på 
behovsanpassad tillsyn

Lagen om skydd mot olyckor (2003)
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Bakgrund



• Bränder i Västmanland – gav ett 
dåligt betyg på samhälles 
krisberedskap

• Statlig Utredning påbörjade 2017 
och utökades efter bränderna 2017

• Bränder med dödlig utgång – Hotell 
brand i Bornholm, HVB i Norrtälje

Bakgrund 



• statens och kommuners styrning av 
verksamheterna ska förstärkas och utvecklas

• samverkan och samordning mellan 
kommunernas räddningstjänster ska 
utvecklas

• kommunen ska ha ett ledningssystem för 
räddningstjänsten och en övergripande 
ledning ska ständigt upprätthållas

• tillsynen av och stödet till kommunernas 
arbete ska förstärkas

• Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) ska under vissa 
förhållanden kunna prioritera och fördela 
extra resurser på nationell nivå.

Bakgrund
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Bakgrund

• tillsynen av och stödet till 
kommunernas arbete ska 
förstärkas



• Starkare styrning av det 
förebyggande arbetet 

• Räddningstjänsten ska bli mer 
likvärdig

• Tydligare ledningsorganisation –
högre krav på övergripande ledning

• MSB ska genomföra tillsynen över 
kommunerna

Ny (uppdaterad) LSO



• Starkare styrning av det 
förebyggande arbetet 

- Nationella mål
- Jämförbara handlingsprogram
- Föreskrift för tillsyn

Ska ge mer likvärdig skydd i landet

Ny (uppdaterad) LSO



• Skriftlig redogörelse slopas
• Avgift ska tar ut för hela tillsynen inte 

bara tillsynsbesöket
• Föreskrift för hur tillsyn ska planeras 

och genomföras

Hur den nya lagen påverkar er



• Kravet att skicka in dessa har ställts 
på bland anat förskolor (mer än 90 
barn), skolor, inrättningar för vård 
och omsorg

• Tanken med den skriftliga 
redogörelse var att tydliggöra 
ansvaret för brandskyddet på 
fastighetsägaren och 
nyttjanderättshavaren

‒ Resulterade ofta i mycket 
administration för alla parter

‒ Otillräckligt underlag för tillsyn

Skriftlig redogörelse



• Avgift får tas ut för tillsyn istället för 
stället för tillsynsbesök 

• Det innebär att avgiften även får 
avse exempelvis förberedande 
arbete, framkörningstid och 
efterarbete

• För er kommer det innebära en ökad 
kostnad än tidigare

• Tidigare tillsynsavgift ca 3500:-
• Den nya tillsynsavgiften kommer att 

vara högre

Avgiften för tillsynen



• Vad kommunen ska redogöra för i 
sin planering av 
tillsynsverksamheten.

• För vilka objekt som kommunen ska 
bedöma behovet av tillsyn.

• Vad som ska kontrolleras vid en 
tillsyn.

• Att uppföljning sker av att förelagda 
åtgärder utförs.

• Samråd med andra myndigheter vid 
beslut om att förelägga om åtgärder 
vid vissa typer av byggnader.

Tillsynsföreskrifter



Tillsyn ska prioriteras vid byggnader 
och anläggningar som omfattas av 
ett eller flera av följande kriterier 
och där tillsyn bedöms vara en 
effektiv förebyggande åtgärd. 

Tillsynsföreskrifter



1. Hög frekvens av bränder eller 
tillbud.

2. En brand eller annan olycka kan 
medföra stor risk för många 
människors liv och hälsa.

3. En brand kan innebära stora 
ekonomiska kostnader.

4. En brand eller annan olycka kan 
innebära stora skador på miljön. 

5. En brand kan innebära allvarliga 
skador på kulturhistoriska värden

Tillsynsföreskrifter



Byggnader eller verksamheter där 
riskerna är stora:
1. Verksamheter där personer inte kan 

förväntas utrymma självständigt 
2. Skolväsendet 
3. Tillfällig övernattning och vissa 

gemensamhetsboenden
4. Större samling av människor som 

inte kan förväntas ha god 
lokalkännedom

Tillsynsföreskrifter



1. Byggnad med verksamhet där det bedrivs vård 
eller omsorg för fler än 3 personer som har 
hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand. 
Med vård och omsorg avses verksamhet som 
bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), socialtjänstlagen (2001:453) och 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

2. Byggnader med verksamhet där personer är 
inlåsta ständigt eller under viss tid. Verksamhet 
som avses är exempelvis fängelser, häkten, 
migrationsverkets förvar och viss psykriatrisk
vård. 

Verksamheter där personer inte kan 
förväntas utrymma självständigt 



Byggnad där det bedrivs verksamhet 
som enligt skollagen (2010:800) ingår i 
skolväsendet, undantaget kommunal 
vuxenutbildning. Även omsorg under tid 
då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
omfattas (helg- /nattomsorg). 

Skolväsendet 



• Tillsynsbesök ska genomföras minst 
var 6:e år om inte särskilda skäl finns

• Vi har tidigare baserat tillsynerna på 
behov

Tillsynsföreskrifter



Era verksamheter är särskilt utpekade 
som föremål för vår tillsyn

Vi kommer troligen att genomföra 
tillsyner oftare i framtiden

Tillsynerna kommer att kosta mer 

Ni behöver inte skicka in den skriftliga 
redogörelsen

Sammanfattning


