
 

Välkomna till tillsynsdelen i 
förebyggandeutbildningen!  

 

 
Johan Rönmark 

 



Agenda 

• Dag 1 
– Tillsynsjuridik 
– SBA 
– Tillsynshandboken 

 

• Dag 2 
– Återkoppling 
– Fortsättning tillsynshandboken 
– Praktiska tillsynstips 
– Torrsim protokoll  
– Presentation av hemuppgiften 

 

• Dag 3 
– Redovisning av hemuppgiften 
– Skäligt brandskydd, bedömningar 

 

• Dag 4 
– Återkoppling 
– Tillsyn i industri m.m. 
– Kunskapstest 
 

 



Agenda 

• Drop in/frukost 

• Start 09.00 

• Pass 1+bensträckare 

• Lunch 11.45-12.45 

• Pass 2+bensträckare 

• Em-fika ca 14.30 

• Pass 3+bensträckare 

• Slut 16.00 
 



Förvaltningsjuridik i praktiken 

Varför gör vi som vi gör? 

Gör vi som lagstiftaren tänkt sig? 



Vilka lagar och regler reglerar vår 
förebyggandeverksamhet? 

• Förvaltningslagen 1986:223 

• Kommunallagen 

• Lag om skydd mot olyckor 

– MSBFS… 

– Allmänna råd från SRV o MSB 

• Plan- o bygglagen 

– BBR, BÄR, SBN 80, BABS 67,…  

 

 



• Lag om brandfarliga och explosiva varor 

– MSBFS 

• Arbetsmiljölagen 

– AFS XXXX:XXX 

• Offentlighets- och sekretesslagen 

 



Juridik i vardagen 

 

Den juridiska "trappan 

Standard, Handböcker  

Allmänna råd Statliga Myndigheter  
 

Föreskrifter Statliga Myndigheter  
 

Förordning Regeringen 

Lag Riksdag  

 

Direktiv EU  



Juridik i vardagen 

• Varför är vi så ”fyrkantiga” när det handlar om 
förebyggandefrågor?  

• Vet ni vad lagstiftningen kring offentlighet och 
sekretess omfattar? 

• Vad vet ni om förvaltningslagen? 

• Vad kan ni om kommunallagen? 

 



 

 

Offentlighet och sekretess 
 



Offentlighet och sekretess 
 

Offentlighetsprincipen: 
För att motverka att statsmakterna och myndigheterna 
missbrukar sin makt och för att se till att begångna fel avslöjas 
och rättas till garanteras allmänheten och media tillgång till 
information om förhållandena inom staten och kommunerna.  

Gäller när en privatperson eller företag vill ha ut 
en handling från en myndighet. 
 

Är våra protokoll/tjänsteanteckningar och förelägganden offentliga 
handlingar? 

 
 



Offentlighet och sekretess 
 

Allmän handling 
 
Med handling menas en framställning i bild och skrift eller en upptagning som kan 
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. E-
post jämställs med vanlig post!  
 
Handlingen ägs av det allmänna. Handlingen skall vara upprättad (klar för beslut), 
förvarad eller inkommen till en myndighet.  
 
Detta är INTE allmän handling 
Utkast (arbetsmaterial), tjänsteanteckning i icke beslutade ärende, 
minnesanteckningar inför ett ärende.  
 
www.allmanhandling.se  

http://www.allmanhandling.se/


Offentlighet och sekretess 
 

Allmän handling – offentlig eller sekretess? 
Sekretess omfattar de personer som i sitt arbete får ta del av hemliga uppgifter.  
 
Tillämpbart på rtj: 
•  17 kap. 1 § OSL - ”Förberedelser för inspektion, revision eller annan 

granskning”.  
• 32 kap. 8 § ”Räddningsinsatser, undersökning av olyckor och tillsyn”.  

– Hemliga tillverkningsprocesser, recept,  
 

– Bestämmelsen tillämpas på uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om 
uppgiften röjs och uppgiften förekommer i sådan verksamhet enligt LSO som bl.a. rör tillsyn 
enligt 5 kap.  

 
– Uppgifter som kan komma att omfattas av bestämmelsen är bl.a. uppgifter om enskilda 

personers hälsotillstånd eller hemförhållanden som avspeglar sociala eller ekonomiska 
förhållanden. Bestämmelsen kan exempelvis bli aktuell när någon begär att få ut bilder som 
tagits vid ett tillsynsbesök.   



FSO 3 kap 7 § - skvallerparagrafen 
 

Skyldigheter att rapportera vissa iakttagelser och att biträda vid 
utredning 
 
7 § Upptäcks i samband med räddningstjänst, sotning, 
brandskyddskontroll, tillsyn eller undersökning av en olycka enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor en brist eller ett missförhållande som 
kan leda till en annan olycka än brand, skall räddningsledaren eller den 
som utför sotning eller brandskyddskontroll, förrättar tillsyn eller 
undersökning av olyckor underrätta den ansvariga myndigheten om 
förhållandet. 
 
Tips: Ta en diskussion på hemmaplan  
innan ni ringer … 



 

 

Frågor på offentlighet och 
sekretess? 



Förvaltningslagen (ny 2018!) 



Förvaltningslagen 

• 1 § Denna lag gäller 
förvaltningsmyndigheternas handläggning av 
ärenden och domstolarnas handläggning av 
förvaltningsärenden. 



Varför vi gör som vi gör? 

• Varför lämnar vi råd och anvisningar? 
 

- Folk ringer och frågar och vi är till för folket - 
 

– Förvaltningslagen – myndigheternas serviceskyldighet 
• Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till 

enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.  
 
• Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. 

 
• Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa denne 

till rätta.   
 

• Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för 
detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt. 

 
– LSO 3 kap, 2§:  
• En kommun skall lämna rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den 

enskilde att fullgöra sina skyldigheter enlig denna lag. 



Varför vi gör som vi gör 

• Varför ringer de nu? Kan detta inte vänta till nästa 
vecka. Har en del att göra… 
– Förvaltningslagen 

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. 
[telefonsamtal, mail, brevledes…] (§ 4 ) 

 
Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från 

enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall 
allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt. (5 § ) 
 

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så 
enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten 
eftersätts. (7 § )  

 

 
 



Varför skall vi skriva spridningsutlåtande,  åka på suicidlarm, svara på 
en massa remisser? 
• Förvaltningslagen  

- Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom 
ramen för den egna verksamheten. (6 § ) 
 

- Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att 
själv inhämta upplysningar och yttranden från andra 
myndigheter, om sådana behövs.  
 

- Innan en myndighet inhämtar yttrande genom remiss skall den 
noga pröva behovet av åtgärden. Behöver yttrande inhämtas från 
flera, skall det göras samtidigt, om inte särskilda skäl föranleder 
något annat. Om det inte är obehövligt, skall det anges i remissen 
i vilka avseenden och inom vilken tid yttrande önskas. (13 § ) 

 
 



- Hur svårt kan det vara att lämna in lite papper – det 
begriper väl alla? 

 
• Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så 

enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten 
eftersätts.  

• Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt.  
• Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den 

enskilde att ha med den att göra. 
• ”Vårt vardagsärende är inte den enskildes vardagsärende.” 

 
 







• Kom igen Sune. Vi har känt varandra 
länge, kan inte du fixa ett tillstånd… 
 

• Jäv (Förv.lagen 11-12 §§) 

- make, förälder, barn eller syskon eller 
någon annan närstående eller om 
ärendets utgång kan väntas medföra 
synnerlig nytta eller skada för honom 
själv eller någon närstående…  

- Har ni fingrarna i syltburken så låt bli 
att ta i ärendet! Känns det tveksamt 
så avstå och rådslå med en kollega.  



- Va?! Har vi fått in en ansökan, när då? 
• Vad gäller om någon lämnar in en 

ansökan? 

 

• En handling anses komma in till en 
myndighet den dag då handlingen, eller 
en avi om en betald postförsändelse 
som innehåller handlingen, anländer till 
myndigheten eller kommer en behörig 
tjänsteman till handa. (10 §) 

 

 



Jag har aldrig sett ert föreläggande… 

• Ett telegram eller annat meddelande som inte 
är underskrivet skall bekräftas av avsändaren 
genom en egenhändigt undertecknad 
handling, om myndigheten begär det. (10 §) 

 



- Hördudu du, du måste sätta upp en vägg och ta upp en dörr 
där så blir det bra…   
- Varför kräver ni detta? Allmänt proffstyckande, eller?  
 
• Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de 

skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning 
mot någon enskild.  

 

Skälen får dock utelämnas helt eller delvis 
- om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är 
uppenbart obehövligt att upplysa om skälen 

 
-om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande, 
 
- om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen 
 
 
Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om 
möjligt upplysa honom om dem i efterhand. 



Är telefonbesked okej?  
Om parterna inte är överens vad händer då? 
 
Underrättelse om beslut (21 § ) 

• En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut 
varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot 
någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart 
obehövligt. 
 

• Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han 
kan överklaga det.  
 

• Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, 
genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen skall dock alltid ske 
skriftligt, om parten begär det. 
 

Denna paragraf tillämpas också när någon annan som får överklaga beslutet begär att få 
ta del av det. 



-Det du har skrivit är helt fel så du  
kan bara lägga ner ditt resonemang!  

 
1. Den klagande förklarar, skriftligt, vad i beslutet som han/hon vill 

ändra på, varför och vilket beslut som önskas.  
OBS: krävs inte en jurist!  

2. Överklagan skickas till myndigheten (rtj) inom 3 veckor.  
3. Rtj granskar om den inkommit i rätt tid och om beslutet fortfarande 

är gällande.  
4. Rtj skickar vidare till Länsstyrelsen. Kan skicka med ett eget 

yttrande/förtydligande/foto mm. Skriv gärna att MSB skall yttra sig.  
5. Informera den överklagande om att ärendet skickats vidare.  
6. Länsstyrelsens jurister avgör ärendet. 
7. Länsstyrelsen meddelar beslut med överklaganshänvisning. 



- Oj, det där blev galet… 
• Finner en myndighet att ett beslut, som den har 

meddelat som första instans, är uppenbart 
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av 
någon annan anledning, skall myndigheten ändra 
beslutet… 

- Kan ett beslut läggas på ”is”? 
• Den klagande kan begära att beslutet  
inte behöver verkställas och prövande  
myndighet kan besluta om sk inhibition. 



Skadeståndslagen 

-Kommunens skadeståndsansvar 
• Skadestånd kan utkrävas om felaktig myndighetsutövning 

skett och motparten lidit skada. 

• Endast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart 
oriktiga bedömningar utgör fel eller försummelse i den 
mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Se t.ex. NJA 
2003 s. 285 och NJA 2010 s.577. 

 

file://///msbdatalager/Dokument/Projekt/klhel/AppData/Local/klhel/AppData/Local/elest/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Low/Content.IE5/ZEPXN7S2/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1972_207
file://///msbdatalager/Dokument/Projekt/klhel/AppData/Local/klhel/AppData/Local/elest/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Low/Content.IE5/ZEPXN7S2/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1972_207
file://///msbdatalager/Dokument/Projekt/klhel/AppData/Local/klhel/AppData/Local/elest/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Low/Content.IE5/ZEPXN7S2/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1972_207


Snabbfrågor - repetion 

• Vad skall ett beslut innehålla? 

• Är det ok att meddela beslut via telefon? 

• Vad gäller angående inkommen handling till 
rtj? 

• Beskriv ärendegången för ett överklagande 

• Vad gör vi om det blir fel? 

• Fastighetsbolaget Ruffel o Båg ska få ett, för 
de, negativt beslut… Vad gör du? 



Följer ni förvaltningslagen?  

Vad kan ni bli bättre på? 



Kommunallagen  



1 kap. Indelning, medlemskap 
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter 
3 kap. Kommunernas och landstingens organisation 
och verksamhetsformer 
4 kap. De förtroendevalda 
5 kap. Fullmäktige 
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder 
7 kap. Medbestämmandeformer 
8 kap. Ekonomisk förvaltning 
9 kap. Revision 
 

Kommunallagen  



Hur är en kommunorganisation 
uppbyggd? 



Kommunfullmäktige   Riksdagen 

Kommunstyrelsen  Regeringen 

Nämnder    Utskott/Departement 

Förvaltningar   Verk/myndigheter 

Förvaltningschef   Generaldirektör 

Enskilda tjänstemän  Enskilda tjänstemän 





http://www.vaggeryd.se/images/18.45091b8510dcc57a1808000156163/1164724627918/organisation---stor.jpg


Nämndernas ansvar (KL 6:7), 
gäller även KS 

  

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 



Nämndens uppdrag och ansvar 

Nämnderna skall följa: 

-Reglementet 

-Fullmäktiges budget 

-Nämndens verksamhetsplan 

-Kommunövergripande policybeslut/riktlinjer 

-KL, FVL, Miljöbalken, Plan och bygglag m fl  

 

 



sida 41 

Nämndernas uppgifter 

 

• Beredande av ärenden till fullmäktige 

 

• Verkställande av sitt uppdrag från fullmäktige 

 

• Beslutande (enligt specialförfattningar, frågor som rör 
förvaltningen, efter delegation) 

    



Nämnden delegerar vissa (ibland 
många) beslut till förvaltningschef 

eller direkt till berörd delegat (oftast 
befattning) 



sida 43 

Undantag från delegation  
(KL 6:34) 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet 

 

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom 
yttranden över nämndsbeslut (i dess helhet) som överklagats 

 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt (även viten och 
åtgärder på den försumliges bekostnad enligt LSO) 

 

• Enligt särskilda föreskrifter 



sida 44 

Återanmälan (KL 6:35) 

 

 

• Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till 
nämnden, som bestämmer i vilken ordning det ska ske.  

• Nämnden ska kunna följa upp vilka beslut som fattas i 
nämndens namn.  



sida 45 

Vidaredelegation (KL 6:37) 

 
• Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd att 
besluta istället. Sådant beslut ska anmälas till chefen.  



Slut!  


