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Gemensam grundsyn för tillsyn inom
RäddSam F
Bakgrund
Inom RäddSam F genomförs tillsyn genom myndighetsutövning av flera individer i olika
kommuner. Denna grundsyn är tänkt att användas för att åstadkomma en gemensam
bas för tillsynsuppdraget oavsett vilken kommun som tillsynen genomförs i. Tillsynen ska
även utföras likvärdigt oavsett vilken kommun den utförs i.

Tillsynens syfte
Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor syftar till att kontrollera den enskildes
skyldigheter enligt lagen och vid behov kräva åtgärder för att säkerställa efterlevnaden.
En central del är att bedöma om det organisatoriska och tekniska skyddet mot brand är
skäligt så att skador på liv, egendom och miljö kan förhindras, begränsas eller
förebyggas.
Tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor syftar till att kontrollera hur
verksamhetsutövare efterlever lag och föreskrift, beslut (tillstånd) som meddelats enligt
lagen så att olyckor och skador kan begränsas och förebyggas. En central del är att
bedöma om en verksamhetsutövare har vidtagit tillräckliga åtgärder enligt lagens krav
på bland annat aktsamhet och utredning av risker. Aktsamheten är särskilt viktig att
kontrollera för verksamheter där hanteringen sker under tillståndspliktig mängd.
Tillsynen är en del av arbetet för att minska antalet olyckor och konsekvenser av olyckor
som ändå sker. Den ingår därför i kommunens samlade trygghetsarbete för de som bor,
verkar och vistas i kommunen.

Tillsynens fokus
Tillsynens inriktning ska baseras på kommunens lokala förhållanden samt genomföras
utifrån MSB sjustegsmetod och andra inriktningar. Om inte annat framgår av lag eller
förordning ska tillsynen vara baserad på de risker som förekommer i kommunen utifrån
ovanstående lagars tillämpning.
Tillsynen ska bedrivas effektivt genom bäst utnyttjande av kunskap samt riktas där
behoven är störst.
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Tillsynens kännetecken
Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet och integritet och värnar uppdraget
utifrån intentionerna i respektive lag. Detta innebär att tillsynen kännetecknas av:








Rättssäkerhet; att tillsynen utgår från lagar och andra föreskrifter samt att
likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall och att krav på åtgärder ställs
genom föreläggande.
Förutsägbarhet och öppenhet; att de granskade har insyn i hur och varför
tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och
uppföljningsbara.
Oberoende; att tillsynen inte låter sig påverkas av olika intressenters
egenintressen.
Professionalitet; att tillsynen är baserad på kunskap, beprövad erfarenhet och
lärande från inträffade händelser.
Respekt; att den som beslutar om krav agerar med respekt och ödmjukhet inför
det övertag som myndighetsrollen innebär över enskilda.

