Tillsynsplan
Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2-4 §§
Lag om brandfarliga och explosiva varor
Antagen av stadsbyggnadsnämnden 2011-03-17 enligt §89

2011-03-09

Inledning
För Jönköpings kommun finns ett Handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget av
kommunfullmäktige 2005-04-28. Denna plan för tillsyn är ett underliggande dokument
till handlingsprogrammet och avser hur tillsynen som kommunen utövar över den enskilde
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)
Lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) skall bedrivas i Jönköpings kommun.

Strategi för tillsynsverksamheten
Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §
Omfattning
Tillsyn av 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett skäligt
brandskydd.
Genomförande
enskilda verksamheter, byggnader eller anläggningar. Vid kontroll av brandskydd beaktas
verksamhetens systematiska arbete med brandskydd samt om befintlig skyddsnivå är
skälig.
Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av
verksamheter, byggnader eller anläggningar, s.k. tematillsyner.
När genomförs tillsyn?
Planerad tillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar
som redovisas under rubriken ”Planerad tillsyn under 2011” i detta dokument.
Tillsyn kan även utföras på förekommen anledning:
• Tillsyn på föreningslokaler som uppbär kommunalt bidrag.
• Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om alkohol- och polistillstånd.
• Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.
• Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet.

Tillsynsplan
Förslag till beslut av stadsbyggnadsnämnden (2011-03-17)
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Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 3 §
Omfattning
Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är tillsammans med nyttjanderättshavare
skyldiga lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet. Tillsynen innebär kontroll av
att de byggnader, anläggningar och nyttjanderättshavare som omfattas av Statens
räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10),
inkommer med skriftlig redogörelse inom angiven tid, samt att innehållet är korrekt.
Tillsynen utförs genom uppföljning av inkomna redogörelser.
Tillsynen görs fortlöpande för nya verksamheter och i samband med att ny redogörelse
begärs in.

Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §
Tillsyn av 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara för att en
olycka skall orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Dessa anläggningar
beslutas av länsstyrelsen. Tillsynen avser kontroll av de särskilda krav som ställs på dessa
anläggningar.
Tillsynen utförs genom granskning av anläggningens riskanalyser samt besök på plats.
Tillsynen samordnas med andra berörda myndigheters tillsyn samt i samband med tillsyn
över 2 kap. 2 §.

Lag om brandfarliga och explosiva varor
Tillsyn enligt
brandfarlig vara.

görs endast avseende hantering av

Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av hantering av brandfarlig vara på enskilda
verksamheter. Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens systematiska arbete
med säkerheten i hanteringen och att krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter
och tillstånd uppfylls.
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Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av hanteringen på grupper av
hanteringsställen, s.k. tematillsyner.

Planerad tillsyn görs i samband med tillsyn av 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor och
på hanteringsställen som redovisas under rubriken ”Planerad tillsyn under 2011” i detta
dokument.
Särskild tillsyn enligt

kan även utföras på

förekommen anledning:
• Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.
• Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i hanteringen.

Faktorer som styr urvalet av planerad tillsyn
•
•

Stor risk för, eller stora konsekvenser vid, brand.
Behovet av systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa brandskyddet.

•
•

Erfarenheter från utförda brandutredningar.
Erfarenheter från tidigare tillsyner (med avseende på såväl grupper av byggnader,
anläggningar eller verksamheter som enskilda byggnader, anläggningar eller
verksamheter).
Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar brandskyddet.
Kommunens arbete med systematiskt brandskyddsarbete.
Ansökan om alkoholtillstånd.
Ej inlämnad skriftlig redogörelse av brandskyddet eller brister i densamma.

•
•
•
•

• Brister i brandskyddet eller i säkerheten vid hantering av brandfarliga varor (som
redovisats i den skriftliga redogörelsen av brandskyddet eller som framkommit på
annat sätt).
• Tillstånd att hantera brandfarlig vara.

Uppföljning av genomförda tillsyner 2010
Tillsynsarbetet har i stort följt den planering som gällde för 2010. De verksamheter där
tillsyn inte har genomförts som planerat under 2010, kommer tillsyn att genomföras under
första kvartalet 2011.
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Utfallet av tillsynen jämfört med tillsynsplan 2010:



Flertalet av de hotell som innehar hotelltillstånd har tillsyn genomförts på under
året. På resterande hotell kommer tillsyn att genomföras under första kvartalet
2011. Sedan tidigare är flera tillsynsärenden på hotell fortfarande öppna p.g.a.
uppföljning av påpekade brister.



Energianläggningar där tillsyn ska genomföras tillsammans med Torpa Ventilation
& Brandskyddskontroll AB kvarstår. Denna tillsyn genomförs under första halvåret
2011.




Tillsyn på vårdcentraler har genomförts enligt plan.
Tillsyn på lager och terminaler som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse har
genomförts som planerat. På drygt hälften av verksamheterna genomfördes tillsyn
under 2009 och på resterande verksamheter genomfördes tillsyn under 2010 som
planerat. På några av verksamheterna har inte tillsyn genomförts beroende på
ändrad verksamhet, ombyggnation ed.



Flertalet av skolorna och förskolorna har tillsyn genomförts. De tillsyner som
kvarstår genomförs under första kvartalet 2011.



På kulturhistorisk värdefull bebyggelse med träkonstruktion i Jönköping
påbörjades tillsyn under 2007. Detta arbete har fortsatt under 2008, 2009 och
2010, då även på motsvarande byggnader i Gränna. Detta arbete börjar gå mot sitt
slut. Uppföljning av vissa åtgärder kommer att pågå ytterligare några år innan
samtliga fastigheter är genomarbetade.




Tillsyn på livräddningsutrustningen har genomförts som planerat.
De fastigheter, som bedömts omfattas av kravet på skriftlig redogörelse, och där
sådan inte inkommit till kommunen har kontaktats.



Under 2010 har inga tillsyner genomförts på någon anläggning som länsstyrelsen
beslutar om enligt Förordning om skydd mot olyckor 2 kap. 3§. De aktuella
anläggningarna som finns inom kommunen har avveckling av verksamheten skett.
Tillsyn på Jönköpings flygplats kommer tillsyn att genomföras första kvartalet
2011.



På lager och terminaler med tillstånd för hantering av brandfarliga varor har tillsyn
genomförts som planerat.



På restauranger med omfattande kvällsverksamhet med tillstånd för hantering av
brandfarliga varor har tillsyn genomförts som planerat.
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Planerad tillsyn under 2011
LSO 2 kap. 2 §


Nya verksamheter där tillsyn inte genomförts tidigare och där riskerna för brand
inte kan antas vara ringa.



Verksamheter där tillsyn inte genomförts de senaste fyra åren och där riskerna för
brand inte kan antas vara ringa. Tillsynen på dessa verksamheter kommer att
genomföras under två år.




Länssjukhuset Ryhov.
Samlingslokalerna: Elmia, A6 köpcentrum, Jönköpings teater, Huskvarna teater,
Kinnarps Arena, KFUM, Kulturhuset samt restauranger med kvällsverksamhet.



Kulturhistorisk värdefull bebyggelse med träkonstruktion i Jönköping och Gränna.
Tillsynen på dessa fastigheter påbörjades under 2007.




Bostäder i flerfamiljshus.
Livräddningsutrustning i anslutning till badplatser.



Fastigheter, som bedömts omfattas av kravet på skriftlig redogörelse, och där sådan
inte inkommit till kommunen.

LSO 2 kap. 4 §
Jönköpings flygplats.
Lag om brandfarliga och explosiva varor 16 §



