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Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt ”Lag om
skydd mot olyckor” (LSO) SFS 2003:778
Ärendebeskriving
Enligt lag om skydd mot olyckor utövar kommunen tillsynen av lagens
efterlevnad inom kommunens område. Nedan följer de tillsynsriktlinjer som
Räddningstjänsten Luleå har valt att använda.
Det är möjligt att kategorisera tre huvudsakliga inställningar till hur behovet
av tillsyn uppstår:


Återkommande tillsyn
Återkommande tillsynsbesök bör genomföras på vissa objekt, bl.a.
högriskobjekt som större industrier, verksamheter med ett bristfälligt
systematiskt brandskyddsarbete och i framtiden även samlingslokaler.



Tematillsyn
Tematillsyn är tillsyn med utgångspunkt i politisk styrning och de behov
som påtalats i handlingsprogrammet för olycksförebyggande
verksamhet i Luleå kommun. Detta kan gälla tillsyn på t.ex. alla skolor,
bensinstationer, restauranger, eller anläggningar med
sprinkleranläggningar, osv.



Händelsebaserad tillsyn
Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade
bränder, tips från allmänheten eller på annat sätt av händelser påtalat
behov av tillsyn.
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Tillsyn i ett sammanhang
Urvalet av tillsynsobjekt bygger på riktlinjer från handlingsprogrammet
(prioriterade områden) för förebyggande verksamhet, erfarenheter från
genomförda tillsyner samt den för lagen nya skriftliga redogörelsen för
brandskyddet. En tillsynsplan skapas utifrån detta, tillsyn utförs och
erfarenheter dras inför nästa års urval.

Handlingsprogram för
olycksförebyggande verksamhet

Tidigare erfarenheter

Tillsynsplan

Skriftlig redogörelse för
brandskyddet
Återkommande tillsyn

Tematillsyn

Återkoppling/utvärdering
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Räddningstjänsten Luleå väljer därigenom att under 2011 utföra tillsyn enligt
lag om skydd mot olyckor (LSO) som följer nedan.
Tillsynsurval LSO enl. 2 kap 2 §


Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2011
▪ Samtliga anläggningar som enligt tidsintervall skall besökas 2011 (113
stycken).



Tematillsyn, urval för tillsyn under år 2011
▪ Tillsyn på skolor (26 stycken).
▪ Tillsyn på restauranger (22 stycken)
▪ Tillsyn på hotell/vandrarhem (12 stycken)
▪ Stickprovskontroller av förekomst av brandvarnare i lägenheter ska
utföras på minst 40 flerbostadshus (bostadsrätter och/eller hyresrätter),
antingen slumpvis utvalda eller med påtalade brister.
▪ Tillsyn på det tekniska brandskyddet i flerbostadshus, samt
information till bostadsrättsföreningens styrelse om brandskydd i
flerbostadshus (10 stycken).



Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2011
▪ Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade
bränder, tips från allmänheten eller på annat sätt av händelser påtalat
behov av tillsyn.
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Tillsynsurval LSO enl. 2 kap 4 §


Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2011
▪ Tillsyn ska genomföras på samtliga anläggningar som omfattas av
kraven i 2 kap 4 § (farlig verksamhet) vid minst ett tillfälle under
mandatperioden. Under år 2011 avser Räddningstjänsten utföra tillsyn
på verksamheten Duroc AB (1 stycken).
▪ I övrigt ska Räddningstjänsten genomföra samordnad tillsyn enligt
Länsstyrelsens tillsynsplan för Sevesoanläggningar.

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt ”Lag om brandfarliga
och explosiva varor (LBE) (2010:1011)
Räddningstjänsten Luleå väljer därigenom att under 2011 utföra tillsyn enligt
lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) som följer nedan.
Tillsynsurval LBE


Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2011
▪ Samtliga anläggningar som enligt tidsintervall skall besökas 2011
(47 stycken).



Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2011
▪ Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade
bränder, tips från allmänheten eller på annat sätt av händelser påtalat
behov av tillsyn.
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Totalt avser Räddningstjänsten Luleå att utföra 230 tillsyner, enligt LSO
(2003:778) samt LBE (2010:1011) under året 2011.

Räddnings‐ och beredskapsutskottets föreslag
Räddnings‐ och beredskapsutskottet föreslår kommunstyrelsen/‐
räddningsnämnden besluta att
‐

fastställa redovisad inriktning på 2011 års tillsyn enligt Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor.

‐

fastställa redovisad inriktning på 2011 års tillsyn enligt Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Kommunstyrelsens/räddningsnämndens beslut
Kommunstyrelsen/räddningsnämnden beslutar att
‐

fastställa redovisad inriktning på 2011 års tillsyn enligt Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor.

‐

fastställa redovisad inriktning på 2011 års tillsyn enligt Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor.

_____

Beslutsexpediering
Räddningstjänsten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

