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2.0

Delprogram förebyggande brand

1 Inledning/bakgrund
Delprogrammet utgör tillsammans med dokumentet Umeå kommuns program för säkerhet och
trygghet och övriga upprättade delprogram det handlingsprogram som kommunen är skyldig att
upprätta enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Delprogrammet anger hur arbetet inom Brandförsvar och säkerhet ska bedrivas för att uppfylla
målsättningarna i Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet samt hur våra uppgifter
inom det förebyggande området enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska
fullgöras.
Avsikten med det förebyggande arbetet är att uppnå en god säkerhets- och skyddsnivå i
kommunen. Denna nivå är inte statisk utan den förändras ständigt över tiden, vilket innebär att
det inte går att sätta något slutligt mål för arbetet med att förebygga bränder och andra olyckor
som kan föranleda räddningsinsats. Det finns också svårigheter att utvärdera om graden av
måluppfyllnad beror på Brandförsvar och säkerhets insats eller om det beror på andra orsaker.
Det är många inblandade komponenter eller aktörer som påverkar vägen till det önskade
stadiet. Målen i detta program presenteras därför som önskvärda tillstånd utan att ange konkreta
slutmål. Verksamheten följs upp via ett antal indikatorer som ger vägledning om utvecklingen
går mot ett säkrare och tryggare samhälle.
I all planering och uppföljning ska hänsyn tas till olikheter mellan olika individer och grupper i
samhället.
Delprogrammet fastställs av kommunfullmäktige. Ett nytt delprogram ska vara antaget senast
årsskiftet 2018/2019. Ambitionen är att i nästkommande versioner utöka delprogrammet till att
i större utsträckning omfatta förebyggande brand samt andra olyckor som kan föranleda
räddningsinsats.
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2 Mål
I Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet anges lagstiftningens nationella mål och
intention, för området förebyggande verksamhet enligt LSO, samt kommunens övergripande
och prioriterade mål för arbetet med säkerhet och trygghet.
Övergripande mål
• Umeå kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo, verka och vistas i så att
den enskilde kan känna trygghet för sitt liv och sin hälsa samt egendom och miljö.
• De som bor, verkar och visats i kommunen ska ha förmåga att förebygga och/eller
begränsa konsekvenserna av oönskade händelser för människor, egendom och miljö.
Prioriterade mål och områden som berör den förebyggande verksamheten inom Brandförsvar
och säkerhet under programperioden
 Antalet bränder ska minimeras generellt med särskilt fokus på följande områden:
 Bostadsbränder
 Anlagda bränder
 Verksamhetsanpassat brandskydd
•
•
•
•
•

Antalet drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minimeras
Det systematiska säkerhets- och trygghetsarbetet i publika miljöer och vid evenemang
ska förbättras.
Kommunen ska verka för att den enskilde ska kunna påbörja en första
skadebegränsande åtgärd inom 2 minuter från det att en olycka upptäcks.
Kommunen ska ha god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens
egen verksamhet
Kommunen ska ha planering för hur risker och sårbarhet ska reduceras eller tas bort

Utifrån dessa upprättar kommunfullmäktige mer detaljerade inriktningar för kommunens
förebyggande verksamhet.
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen också ålagd att genomföra ett antal
förebyggande uppgifter som ligger under tekniska nämndens verksamhetsområde.
•

•
•

Se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt,
utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder (LSO 3 kap 1§)
Samarbeta och samordna verksamheten med andra kommuner och de statliga
myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt samma lag samt andra som berörs
(LSO 1 kap 6§)
Genom rådgivning information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra
de skyldigheter som de har enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 3 kap 2§)

•

Utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor med tillhörande
föreskrifter (LSO 5 kap 1§)

•

Ansvara för att rengöring av fasta förbränningsanordningar och rökkanaler utförs samt
att brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar, rökkanaler samt anslutande
byggnadsdelar utförs (LSO 3 kap 4§)
Se till att olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur räddningsinsatsen genomförts (LSO 3 10§)

•
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För att strukturera arbetet med att utarbeta detaljerade målsättningar och angreppssätt för det
fortsatta arbetet har ett antal miljöer med gemensamma förutsättningar identifierats.
Utgångspunkten har varit att utgå från den enskilde individens perspektiv avseende vilken
möjlighet hen har att påverka säkerhetsmiljön omkring sig.
- Hemmiljö
Närmiljö för den enskilde individen. Vanligen dennes bostad men det kan också vara andra
närmiljöer där den enskilde individen själv direkt kan påverka säkerhetsmiljön och förväntas
agera för att undvika bränder och begränsa skadorna vid inträffade bränder.
I hemmiljön inriktas kommunens arbete främst på rådgivning, information och utbildning. Viss
tillsynsverksamhet förekommer också men det sker endast i begränsad omfattning.
- Arbetsmiljö
Miljö som omfattas av ett tydligt arbetsmiljöansvar. Här ligger ansvaret för säkerheten på
ägaren/nyttjanderättshavaren (verksamhetsutövaren) men den enskilde individen förväntas vara
delaktig i utformningen via de samverkansformer som finns inom arbetsmiljöområdet.
Personalen förväntas också agera för att begränsa skadorna vid inträffade bränder.
I arbetsmiljön inriktas Brandförsvar och säkerhets arbete främst på tillsyn av efterlevnaden av
LSO men även på att informera och utbilda de inblandade så att de kan upprätta och bibehålla
ett verksamhetsanpassat brandskydd.
- Publik- och vårdmiljö
Miljö där den enskilde individen befinner sig mer eller mindre tillfälligt och inte själv har något
tydligt legalt inflytande över säkerhetsmiljön. Den enskilde individen förväntas först och främst
att larma och att sätta sig i säkerhet vid inträffade bränder och överlåta åt personalen att vidta
åtgärder för att begränsa skadorna. Brandförsvar och säkerhets arbete inom miljön inriktas
främst på tillsyn av efterlevnaden av LSO med en särskild prioritering av utrymningsmöjligheterna. Information till allmänheten är också en viktig del av arbetet så att alla känner
till hur brandskyddet är utformat och kan känna sig trygga på offentliga platser.
- Geografisk miljö
Kommunens hela geografiska område som den enskilde kan vistas i och som erfordrar
olycksförebyggande åtgärder av flera olika aktörer. Brandförsvar och säkerhets arbete inom
denna miljö inriktas främst på omvärldsbevakning, identifiering och analys av
risker/sårbarheter samt analys av inträffade olyckor som föranlett en räddningsinsats för att
kunna utveckla verksamheten och delge andra aktörer dessa erfarenheter.
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- Särskilda riskmiljöer
Delmängder av ovanstående miljöer som omfattas av särskilda risker där det krävs särskilda
insatser från kommunen för att tillförsäkra att tillräcklig säkerhet uppnås.
Riskmiljöerna härrör dels från de uppgifter som ålagts kommunen i Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och dels
från händelser som föranlett räddningsinsatser.

Figur 1. Miljöerna beskrivna med den enskilde individen i centrum och de identifierade miljöerna i förhållande till
individens möjligheter att själv ta ansvar för säkerheten i kvadraterna utanför.
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2.1

Hemmiljö

I hemmiljö och andra miljöer där den enskilde individen själv både har en skyldighet och stor
möjlighet att påverka säkerheten inriktas Brandförsvar och säkerhets arbete främst på att stödja
den enskilde individen i detta arbete. Detta sker genom kunskapsöverföring av olika slag till
den enskilde men också genom tillsyn över fastighetsägarnas brandskyddsarbete och
fastigheternas utförande.
Mål/Tillstånd
• Boende i Umeå kommun är medvetna om brandrisker och hur de kan skydda sig mot
brand samt kan agera på ett bra sätt om en brand skulle uppstå.
• Barn och ungdomar har grundläggande kunskap om hur de kan utrymma vid brand och
larma.
• Bostadsfastigheter är utformade så att tillfredställande säkerhet uppnås.
Utgångspunkten är de brandskyddskrav som gällde när fastigheten uppfördes
kompletterat med nya krav baserande på ny kunskap eller höjd säkerhetsnivå.
Resultatmått/indikatorer
1. Minskande antal bostadsbränder
2. Ökande andel händelser där den enskilde har vidtagit skadebegränsande åtgärder
3. Ökande andel flerbostadshus som har anpassade och fungerande brandskyddsinstallationer
Brandförsvar och säkerhet ska:
• erbjuda allmänheten utbildning i brandkunskap
• informera och utbilda elever i för- och grundskolan om brandkunskap
• genomföra informationskampanjer inriktade på bostadsbrandskydd
• genomföra tillsyn och information i bostäder
• utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt mäta kunskapsnivån hos de boende i Umeå
kommun
• ta fram en metod för att genomföra tillsyn på bostadsfastigheter

2.2

Arbetsmiljö

I arbetsmiljöer där den enskilde individen tillsammans med en verksamhetsutövare utformar
säkerheten inriktas Brandförsvar och säkerhets arbete främst på att tillse att brandskyddet är
anpassat till verksamheten och att det kontrolleras systematiskt för att behålla sin funktion över
tiden. Detta sker genom tillsyn men också genom information och utbildning av
verksamhetsutövare och dennes personal. Vid planeringen av tillsynsverksamheten prioriteras
de verksamheter som enligt LSO omfattas av kravet att skicka in en skriftlig redogörelse för
brandskyddet, (LSO 2 kap 3§).
Mål/Tillstånd
• Arbetsplatser är säkra och har ett brandskydd som är anpassat till den verksamhet som
bedrivs i dem.
• Fastighetsägare och verksamhetsutövare har kunskap om byggnaden eller
anläggningens brandskydd och har ett systematiskt arbete för att upprätthålla
skyddsnivån över tid.
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Resultatmått/Indikatorer
4. Ökande antal fastigheter/verksamheter med ett verksamhetsanpassat brandskydd
5. Ökande antal fastighetsägare/verksamhetsutövare med ett fungerande systematiskt
brandskyddsarbete
Brandförsvar och säkerhet ska:
• informera och utbilda fastighetsägare och verksamhetsutövare om systematiskt
brandskyddsarbete och byggnadstekniskt brandskydd
• genomföra tillsyn av fastighetsägare och verksamhetsutövares systematiska
brandskyddsarbete
• genomföra tillsyn av att byggnaderna är anpassade till den verksamhet som bedrivs i
dem

2.3

Publik- och vårdmiljö

I denna miljö inriktas Brandförsvar och säkerhets arbete, precis som i arbetsmiljöer ovan, på att
tillse att brandskyddet är anpassat till verksamheten och att det kontrolleras systematiskt för att
behålla sin funktion över tiden. Särskilt fokus i Brandförsvars och säkerhets arbete med denna
miljö är att trygga säkerheten för besökarna i/brukarna av lokalerna. Detta sker genom tillsyn
av verksamhetsutövare och fastighetsägares systematiska brandskyddsarbete men också genom
information till allmänheten om hur brandskyddet är utformat och hur utrymning kan ske.
Mål/Tillstånd
• Publika lokaler och lokaler där ansvaret för brukarnas säkerhet ligger hos
verksamhetsutövaren är säkra avseende utrymning.
• Personalen har god förmåga att förebygga bränder och agera i händelse av brand.
• Besökare i publika lokaler känner till hur utrymningsstrategin är utformad och hur man
själv kan hitta vägen ut.
Resultatmått/indikatorer
6. Ökande antal fastigheter/verksamheter med ett verksamhetsanpassat brandskydd
7. Ökande förmåga hos personalen att förebygga bränder och agera i händelse av brand
8. Ökande kunskap hos allmänheten om hur man ska agera vid brandtillbud och hur man själv
kan ta sig ut i händelse av brand
9. Inga olyckor som beror på bristande hantering eller dåliga anläggningar ska förekomma på
de anläggningar som tillsynats av Brandförsvar och säkerhet/de evenemang som tillstyrkts
av Brandförsvar och säkerhet
Brandförsvar och säkerhet ska:
• bistå med rådgivning och kunskap avseende brandskydd till andra kommunala
verksamheter och myndigheter som har att pröva tillstånd för verksamheter och
evenemang
• genomföra tillsyn med särskild inriktning på utrymningssäkerheten i publika miljöer
• informera allmänheten om brandskydd och utrymningsstrategier i publika lokaler
• utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt mäta kunskapsnivån hos allmänheten i Umeå
kommun
8
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2.4

Geografisk Miljö

Inom kommunens geografiska område inriktas Brandförsvar och säkerhets arbete främst på
omvärldsbevakning, identifiering och analys av risker/sårbarheter samt analys av inträffade
olyckor som föranlett en räddningsinsats för att kunna utveckla verksamheten och delge andra
aktörer dessa erfarenheter.
Mål/Tillstånd
• Inom Umeå kommuns geografiska område är förekommande olycksrisker kända och
Brandförsvar och säkerhet arbetar aktivt för att de aktörer som berörs av riskerna
minimerar dessa.
• Erfarenheter efter olyckor tas tillvara och utgör underlag för förebyggande åtgärder och
effektivisering av insatser.
Resultatmått/indikatorer
10. Kontinuerligt uppdaterade och aktuella riskanalyser som möjliggör ett målgruppsanpassat
förebyggande arbete. 1
11. Ökande kunskap hos berörda aktörer om förekommande olycksrisker
Brandförsvar och säkerhet ska:
• bevaka omvärlden så att samhällstrender uppmärksammas på ett tidigt stadium –
kontinuerligt analysera och sammanställa risker inom Umeå kommuns geografiska
område
• arbeta aktivt för att de aktörer som berörs av riskerna minimerar dessa
• utreda och analysera räddningsinsatser och genomföra olycksutredningar
• aktivt arbeta med att föra ut kunskaper om olycksrisker till de aktörer som kan påverka
förutsättningarna för huruvida en olycka ska inträffa igen.

2.5

Särskilda riskmiljöer

Särskilda riskmiljöer är miljöer där Brandförsvar och säkerhet har en utpekad skyldighet att,
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, bedriva tillsyn. Det kan även vara ett område som
i riskanalyser identifierats som ett specifikt problemområde och som ska prioriteras under
mandatperioden.

2.5.1 Fasta eldstäder, rökkanaler och imkanaler
Brandförsvar och säkerhets arbete inriktas på att följa upp kontrakterade skorstensfejarmästares
arbete samt att utfärda och följa upp dispenser för egenrensning.
Mål/Tillstånd
• Fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler är i sådant skick att de inte
medför oavsiktlig brand.

1

Analyserna behöver utgå från statistik som redogör för vilka grupper som är särskilt
riskutsatta/överrepresenterade i olycksstatistiken.
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•

Inga bränder som beror på undermåliga eldstäder och värmepannor förekommer på
anläggningar där brandskyddskontroll genomförts av skorstensfejarmästare.

Resultatmått/indikatorer
12. Minskande antal eldstadsrelaterade bränder
13. Ökande kunskap hos allmänheten om risker vid eldning i eldstäder
Brandförsvar och säkerhet ska:
• följa upp att kontrakterade skorstensfejarmästare utför brandskyddskontroll enligt de
frister som kommunen beslutat om
• besluta om och utfärda dispenser för egensotning
• informera allmänhet om risker vid eldning i eldstäder

2.5.2 Anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4§
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador
på människor eller miljön ställs särskilda krav på anläggningens ägare eller den som utövar
verksamheten att analysera riskerna och vidta åtgärder för att minimera dessa. Det är
länsstyrelsen som i samråd med Brandförsvar och säkerhet fattar beslut om vilka anläggningar
som omfattas av LSO 2 kap 4§. Brandförsvar och säkerhet ansvarar för tillsynen av dessa
anläggningar. Arbetet inriktas på att kontrollera att verksamhetsutövarna uppfyller sitt ansvar
att inventera och analysera riskerna i verksamheten och vidtar åtgärder för att minimera
skadorna som en olycka kan orsaka. Brandförsvar och säkerhet ska i sin tillsyn även kontrollera
att den som utövar verksamheten på anläggningen håller eller bekostar beredskap med personal och
egendom.
Mål/Tillstånd
• Anläggningar som bedriver farlig verksamhet är betryggande ur säkerhetssynpunkt
både inom anläggningen och för dess omgivning.
• Verksamhetsutövare på anläggningar som bedriver farlig verksamhet har kunskap om
förekommande risker och hur man kan skydda sig mot dessa.
Resultatmått/indikatorer
14. Inga brand- eller allvarliga olyckstillbud inträffar på 2:4 anläggningar
15. Inga olyckor som beror på bristande hantering eller dåliga anläggningar ska förekomma på
de anläggningar som tillsynats av Brandförsvar och säkerhet
Brandförsvar och säkerhet ska:
• genomföra tillsyn med särskild inriktning på verksamhetens riskanalyser och vidtagna
åtgärder för att säkerställa säkerheten inom anläggningen och dess omgivning
• undersöka samtliga inträffade brandtillbud vid anläggningar som omfattas av LSO 2
kap 4§

2.5.3 Anläggningar som hanterar brandfarlig eller explosiv vara
Brandförsvar och säkerhet har uppgiften att meddela tillstånd till hantering av brandfarliga och
explosiva varor samt utöva tillsyn över dessa anläggningar. Arbetet inriktas därefter på att
kontrollera att verksamhetsutövarna uppfyller sitt ansvar att upprätthålla säkerheten över tid.
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Mål/Tillstånd
• Anläggningar som har fått tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor
är betryggande ur brand- och explosionssynpunkt både inom anläggningen och för dess
omgivning.
• Verksamhetsutövare på anläggningar som hanterar brandfarliga eller explosiva varor
har kunskap om förekommande risker och hur man kan skydda sig mot dessa.
Resultatmått/indikatorer
16. Inga brand- eller allvarliga olyckstillbud inträffar på anläggningar som hanterar brandfarlig
eller explosiv vara
17. Inga olyckor som beror på bristande hantering eller dåliga anläggningar ska förekomma på
de anläggningar som tillsynats av Brandförsvar och säkerhet
Brandförsvar och säkerhet ska:
• besluta om att utfärda tillstånd enligt LBE till hantering av brandfarliga och explosiva
varor i Umeå kommun och i de kommuner som samverkansavtal upprättats

2.5.4 Anlagd brand
Anlagd brand är ett samhällsproblem som årligen kostar samhället stora pengar. För att komma
till rätta med problemet måste många organisationer och myndigheter involveras och
tvärsektoriella samverkansformer utvecklas. Brandförsvar och säkerhets arbete inriktas därför
på att bidra till att sådana arbetsformer kommer till stånd.
Mål/Tillstånd
• I Umeå finns det ett tvärsektoriellt samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i
syfte att motverka skadegörelse och anlagda bränder.
• Umeå kommun har tillsammans med övriga aktörer en god handlingsberedskap och
förmåga att agera när anlagda bränder förekommer.
• Allmänheten har kunskap om risker med anlagd brand och hur de kan minska
konsekvensen av brand
• Barn och ungdomar har kunskap om vad konsekvenserna kan bli av anlagd brand
Resultatmått/indikatorer
18. Minskande antal anlagda bränder som får konsekvenser för den drabbade verksamheten
19. Ökande kunskap hos barn och ungdomar om konsekvenserna av att anlägga bränder
Brandförsvar och säkerhet ska:
• vara initiativtagare till och driva tvärsektoriella samarbetsformer för att bevaka
företeelsen och minska medborgarnas benägenhet att anlägga bränder
• genom utbildning och information öka kunskapen om konsekvenserna av att anlägga
bränder och hur man kan minska dessa konsekvenser
• vid behov genomföra tillsyn av riskutsatta verksamheter för att öka skyddet mot
anlagda bränder
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3 Organisation/Planering
Tekniska nämnden svarar för politisk styrning av den olycksförebyggande verksamheten inom
Brandförsvar och säkerhet. Kommunfullmäktige fastställer, i delprogram Förebyggande brand,
önskvärda tillstånd och inriktningar för Brandförsvar och säkerhets arbete under programtiden.
Dessa tillstånd och inriktningar bryts sedan ner i Brandförsvar och säkerhets årliga
verksamhetsplaner som på ett mer detaljerat sätt anger målsättningar som ska uppnås och vilka
aktiviteteter som ska genomföras under året.
All personal som är anställda av Brandförsvar och säkerhet förväntas när så är möjligt att delta i
det olycksförebyggande arbetet men ansvaret för planering och uppföljning ligger på den
olycksförebyggande enheten.

3.1

Samhällsplanering

Samhällsplaneringen utgör en stomme för kommunens arbete med skydd mot olyckor.
Planeringen lägger grunden för ett robust och säkert samhälle och ska ha inriktning mot en
säker och långsiktigt hållbar utveckling.
Brandförsvar och säkerhet har en konsultativ roll i planprocessen och yttrar sig i samrådsskedet
i detalj- och översiktsplaneprocesserna. Brandförsvar och säkerhet har en kompetens och
kunskap från inträffade händelser och tillsynsarbete som kan och bör tas tillvara på ett tydligare
sätt redan vid utformandet av planerna.
Brandförsvar och säkerhet ska därav inneha rollen som riskhanteringssamordnare i
samhällsplaneringens olika processer. Detta innebär initialt att vara med och bygga upp en
systematik och ta fram metoder/modeller för att möjliggöra en effektivare riskhantering i
kommunens samhällsplanering. Arbetet med att identifiera, dokumentera och analysera de
olycksrisker och olyckor som inträffar i kommunen och i omvärlden måste pågå med
kontinuitet och på alla nivåer i kommunens verksamheter och bolag. På så sätt optimeras
verksamheten för att möta den lokala riskbild som finns i kommunen.
I samverkan med länsstyrelsen och kommunens detaljplanering/planeringsenhet ska
Brandförsvar och säkerhet arbeta för att ta fram relevanta planeringsunderlag avseende
riskhanteringsarbetet. I rollen som riskhanteringssamordnare ingår att tillgängliggöra
dokumentationen på sådant sätt att underlaget kan nyttjas i olika planeringsprocesser och
prövningar.
Brandförsvar och säkerhet har på samma sätt en konsultativ roll i bygglovsprocessen där
Brandförsvar och säkerhet yttrar sig över brandskyddet i bygglovsskedet. De nya tekniska
lösningar som kommer som en följd av funktionskraven i BBR ställer högre krav på verifiering
av valda lösningar. Det krävs också en djup brandteknisk kompetens hos de som granskar
inkomna handlingar. Brandförvar och säkerhets kunskaper om byggnadstekniskt brandskydd är
då värdefull i bygglovshanteringen.
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3.2

Tillsyn

Brandförsvar och säkerhets tillsynsverksamhet styrs av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). I denna lagstiftning anges klara riktlinjer för vad som ska tillsynas.
Kommunen ska utöva tillsyn över följande:
•

•
•

Att ägare och nyttjanderättshavare i skälig omfattning håller utrustning för släckning av
brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av
brand (LSO 2 kap 2§)
Att ägare av byggnader eller andra anläggningar lämnar skriftliga redogörelser för
brandskyddet (LSO 2 kap 3§)
Att ägaren eller den som utövar verksamheten på anläggning som är klassad som farlig
verksamhet, har beredskap och vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa
allvarliga skador på människor eller miljön (LSO 2 kap 4§)

Brandförsvar och säkerhet ska utöva tillsyn över efterlevnaden av LSO. Tekniska nämnden har
till tjänstemän inom Brandförsvar och säkerhet delegerat rätt att fatta beslut i tillsynsfrågor. I
ärenden som berör byggnader och anläggningar som kommunen själv äger är
byggnadsnämnden tillsynsmyndighet och har på motsvarande sätt delegerat rätt att fatta beslut i
tillsynsfrågor.
Tillsynsarbetet syftar till att kontrollera att fastighetsägare och nyttjanderättshavare
(verksamhetsutövare) har ett tillfredsställande brandskydd. Vid tillsyn kontrolleras att
brandskyddet i byggnaden eller anläggningen är anpassat för den verksamhet som bedrivs i
den. Vid tillsyn kontrolleras även ägarens och verksamhetsutövaren systematiska
brandskyddsarbete samt samarbete sinsemellan, eftersom detta krävs för att ett
verksamhetsanpassat brandskydd ska upprätthållas över tiden.
Brandförsvar och säkerhet ska som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot och hantera de
skriftliga redogörelser som lämnas till kommunen i enlighet med 2 kap. 3§ LSO. Den skriftliga
redogörelsen bör utgöra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på
redovisning av skriftlig redogörelse.
Tekniska nämnden ska årligen fastställa en tillsynsplan. Planen ska innehålla inriktning och
ambitionsnivå för tillsynsverksamheten, vilka tillsynsbehov som föreligger och hur
prioriteringar görs, vilka beslutsunderlag som ligger till grund för tillsynsverksamheten, var och
hur tillsyn ska genomföras samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Det ska föras ett
register över de verksamheter och byggnader som omfattas av tillsyn.
Efter det att länsstyrelsen fastställt vilka anläggningar som omfattas av kraven i 2 kap 4 §
LSO, ska det i Brandförsvar och säkerhets tillsynsplan framgå vilka särskilda krav som ställs
vid tillsyn av dessa anläggningar. Tillsynen kan ske i samverkan med andra berörda
myndigheter.
Brandförsvar och säkerhet har även uppdraget att utföra tillsyn enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor. Denna tillsynsverksamhet ska koordineras med ovanstående tillsyn och
tillsynsplanen ska omfatta de verksamheter som berörs av detta.
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Den personal som genomför tillsyn ska lägst ha utbildningsnivå ”Tillsyn och
olycksförebyggande, enklare objekt, kurs A” eller motsvarande äldre utbildning. För särskilda
objekt m.m. krävs lägst kompetensnivå motsvarande ”Tillsyn och olycksförebyggande –
komplexa objekt, kurs B” eller motsvarande äldre utbildning, brandingenjörsexamen eller
annan särskild utbildning anpassad för respektive uppgift.
”Tillsyn A och B” enligt utbildningsplaner fastställda av Styrelsen för Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning. Motsvarande äldre utbildning är ”Förebyggande åtgärder mot brand utbildning för brandförman (förebyggande 1) respektive brandmästare (förebyggande 2).
Brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) alternativt avlagt äldre
brandingenjörsexamen motsvarande utbildningen vid Högskolans brandingenjörslinje och
Statens räddningsverks praktiska utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.

3.3

Tillståndshantering och tillsyn enligt LBE

I enlighet med kommunens uppdrag i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor har
Brandförsvar och säkerhet uppdraget att utfärda tillstånd till hantering av brandfarliga och
explosiva varor samt genomföra tillsyn över lagens efterlevnad.
Tillståndshanteringen är ett viktigt instrument för att på ett tidigt stadium säkerställa att
verksamhetsutövarna har kännedom om förekommande risker och har vidtagit relevanta
åtgärder för att minimera riskerna redan när verksamheten startar. Det ger också Brandförsvar
och säkerhet kunskap om verksamheterna som tas tillvara i tillsynsarbetet.
Tillsynen samordnas med tillsynen enligt LSO och samplaneras i Brandförsvar och säkerhets
tillsynsplan. Där anges också närmare riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.
Den personal som utfärdar tillstånd ska ha genomgått någon av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) utbildningar för tillståndshandläggare. Tillsynsförrättare genomgår
internutbildning som minst motsvarar riskbilden på den tillsynade verksamheten. Tillsyn av
mer komplicerade objekt genomförs av personal som genomgått MSBs utbildning för
tillsynsförrättare.

3.4

Rådgivning och Information

Information och rådgivning är ett viktigt verktyg i Brandförsvar och säkerhets arbete att verka
för skydd mot olyckor inom sitt kompetensområde. Målgruppsanpassad information ska aktivt
användas som ett verktyg för att höja medvetenheten och kunskapen i samhället inom området
brandskydd, kris- och riskhantering.
LSO anger att kommunen genom rådgivning och information ska underlätta för den enskilde att
fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Brandförsvar och säkerhet ska uppfylla detta krav och
dessutom utifrån sitt myndighetsuppdrag bistå andra myndigheter och organisationer med sin
kunskap och kompetens.
Allmänheten ska på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med Brandförsvar och säkerhet för
att ställa frågor inom kompetensområdet. Den enskilde ska snabbt kunna få svar från den
tjänsteman som tar emot frågan eller få hjälp att nå den funktion som har kompetens att svara
på frågan. Samtliga anställda inom organisationen ska vid förfrågan kunna bistå med generell
och översiktlig information till den enskilde inom kompetensområdet.
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Brandförsvar och säkerhet ska dessutom kunna ge kvalificerad information och rådgivning
inom sitt kompetensområde samt svara på remisser eller förfrågningar från andra myndigheter
och organisationer.

3.5

Eldstadstillsyn

Brandförsvar och säkerhet ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs
enligt lag, på de anordningar som omfattas av bestämmelserna. Frister för rengöring (sotning)
fastställs av tekniska nämnden och tillämpas i huvudsak i enlighet med Statens räddningsverks
allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) SRVFS 2004:5.
Kommunen har slutit avtal med skorstensfejarmästare som inom ett geografiskt område ska
utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för kommunens räkning.
Skorstensfejarmästare ska föra ett register över samtliga objekt inom området som omfattas av
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. De personer som för kommunens räkning utför
brandskyddskontroll ska ha erforderlig kompetens enligt Statens räddningsverks föreskrifter
och allmänna råd.
Kommunen kan tillåta rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig ansökan från enskild
fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett och beslut fattas av tjänstemän på
delegation av tekniska nämnden.
Den som fått ett godkännande för egenrengöring har ett ansvar för denna och för att se till att
takskyddsanordningar är utförda på ett fackmannamässigt sätt utan brister.

3.6

Utbildning

Brandförsvar och säkerhet ska, som en del i sitt arbete med skydd mot olyckor, kunna erbjuda
den enskilde utbildning inom brandskydd och andra delar av sitt kompetensområde.
Utbildningen ska hålla hög kvalitet och instruktörer som bedriver utbildning ska ha
grundläggande pedagogisk kompetens. Utbildningsutbudet ska styras av behovet hos den
enskilde med strävan att höja kompetensen och nivån på skyddet mot olyckor i samhället.

3.7

Olycksutredning

I enlighet med kommens uppdrag i LSO ska Brandförsvar och säkerhet i skälig omfattning
utreda olyckorna avseende orsak, förlopp och räddningstjänstens insats. Olycksutredning är en
mycket viktig verksamhet som utgör en kunskapskälla för hur kommunens riskbild ser ut och
ett underlag för olycksförebyggande insatser samt Brandförsvar och säkerhets insatsplanering
och övningsbehov. Utredningarna bedrivs i tre olika nivåer beroende på olyckans art. I den
grundläggande nivån genomförs utredningen av insatsledaren vid olyckan och resultatet
dokumenteras i insatsrapporten. Mer kvalificerade utredningar genomförs av speciellt utsedda
utredare och då redovisas resultatet i en rapport som även delges andra berörda organisationer
och myndigheter.
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4 Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av detta delprogram kommer att ske som en del av utvärderingen av Umeå
kommuns program för säkerhet och trygghet som genomförs vart fjärde år.
Avstämning av hur arbetet fortskrider följs upp årligen via ordinarie verksamhetsuppföljning.
En sammanfattning förs in i en kommunövergripande årsrapport och redovisas för tekniska
nämnden.
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