Tillsynsprocessen – Räddningstjänsten Jönköpings kommun
Om skäligt brandskydd

Om oskäligt brandskydd
Förberedelser
•Starta ärende i Daedalos
•Skriv ut omslag och
klarmarkera åtgärden i
Daedalos
•Finns det fler
verksamheter på
fastigheten som bör
besökas samtidigt?
•Bör tillsynen samköras
med tillsyn enligt annan
lagstiftning? LBE,
alkoholtillstånd, etc?
•Boka tillsyn (verksamhet
och fastighet)
•Förbered besöket försök få reda på vad du
kan förvänta dig för
brandskydd och vilka
brister du särskilt ska
titta efter
•Kolla hemsidan vad de
gör
•Kolla Geosecma vilka
bygglov som finns - kika
på ev. ritningar
•Kolla senaste tillsyn vad
som sades då
•Fundera igenom vanliga
problem för aktuell typ
av verksamhet
•Vid tillsyn av kommunal
verksamhet/
fastighet - följ särskild
rutin
•Ta med insatsplan kolla befintlig, behöver
den uppdateras?
•Ev. Skriv ut kontaktlistan
så att verksamheten kan
stämma av att den är
korrekt.
•Restauranger - kolla om
de har kontrollerat sin
imkanal
(brandskyddskontroll)

Tillsyn
•Stickprov på det
systematiska
brnadskyddsarbetet, det
organisatoriska
brandskyddet och det
fysiska brandskyddet
•Använd gärna
framtagen
checklista/PM som stöd
•Finns det info som
behöver tas med till
operativ info?

Tjänsteanteckning
•Ny åtgärd i Daedalos tillsyn LSO
•Beskriver förhållandena,
så att verksamheten och
räddningstjänsten delar
samma bild av hur
brandskyddet såg ut
(OBS! Aldrig krav på
åtgärder i
tjänsteanteckningen!)
•Ägaren/
nyttjanderättshavaren
får möjlighet att yttra
sig om
räddningstjänsten har
uppfattat något fel
(minst 2-3 veckor)
•Ligger till grund för
beslut om att eventuellt
gå vidare med
föreläggande
•Skrivs under av
tillsynsförrättaren
•Orginal läggs in i arkivet
•Kopia skickas till ägaren/
nyttjanderättshavaren
•Fakturera i Daedalos
•Klarmarkera åtgärd i
Daedalos när dokument
har skickats
•Efter en tid ringa
verksamheten har de fått
tjänsteanteckningen?
Har de redan vidtagit
åtgärder som påverkar
ett beslut om
föreläggande? Förklara
vår avsikt om att
antingen gå vidare med
föreläggande eller att
avsluta ärendet.

Ev. Föreläggande
•Ny åtgärd i Daedalos Föreläggande
•Skriv föreläggande med
motivering av beslut och
skälighet
•Beslut fattas av person
med delegationsrätt
•Två personer skall
kontrollera i Daedalos
•Orginal till arkivet
•Skicka med vanligt brev
till ägaren/
nyttjanderättshavaren
(vid behov
rekommenderat brev
eller delgivning)
•Kopia av både
tjänsteanteckning och
föreläggande läggs till
"media-pärmen"
•Ring och berätta för
verksamhetsägaren/
fastighetsägaren att ett
föreläggande riktas mot
verksamheten och vad
det innebär, samt vidare
process.
•Klarmarkera åtgärd i
Daedalos
•Om särskilda
omständigheter
används - informera HD
eller CL innan beslut
skickas, de informerar
avdelningschef resp.
räddningschef vid
behov.
•Vid fall som förutsätts
bli medialt
uppmärksammade informera
avdelningschef i förväg
så att denne är insatt i
ärendet
•Vitesföreläggande
kräver beslut från
nämnden

Ev. Inkommet
Överklagande
•Skapa två åtgärder i
Daedalos - försättsblad
till Länsstyrelsen
respektive bekräftelse
•Rättidspröva - har det
kommit in i rätt tid?
•Skicka en bekräftelse till
den som fått
föreläggandet att vi fått
in en överklagan
•Skicka handlingarna till
Länsstyrelsen försättsblad,
föreläggande, (ev
tjänsteanteckning) och
kopia på överklagandet
•Arikivera
•Klarmarkera åtgärder i
Daedalos
•Registrera utlåtande
från Länsstyrelsen i
Daedalos och arkivera

Uppföljning
•Efter åtgärdstiden är
slut görs en uppföljning.
Antingen platsbesök,
intyg, fotobevis,
beroende på vad som
bedöms lämpligt i det
aktuella fallet.
•Dokumentera i
Daedalos

Beslut om att avsluta
ärendet
•Skapa ny åtgärd i
Daedalos - avsluta
ärende
•Skicka beslut om att
ärendet avskrivs utan
vidare krav på åtgärder
•Arkivera
•Avsluta ärendet i
Daedalos
•Sätt tillsynsfrist

