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§ 19/2014

Verksamhetsidé

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullgöra de skyldigheter
som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av ökad effektivitet i form av lägre
kostnader och bättre resultat än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.
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Kommunernas strategiska mål

Medlemskommunerna har antagit strategiska mål som anger inriktningen även för förbundets
verksamhet. Följande områden är prioriterade:
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Miljö och hållbar utveckling
Tillväxt och förutsättningar för företagande
Kommunernas varumärke, förtroende
Utveckling och lärande hos barn och unga. En attraktiv skola med goda resultat.
Förutsättningar för god livskvalitet, boendemiljö och trygghet
God kompetensförsörjning
Stark ekonomi och effektiv förvaltning

Verksamhetsmål

Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och har 4
verksamhetsmål.
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Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras genom en effektiv räddningsinsats.
Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn
genomförs enligt LSO och LBE.
Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring &
brandskyddskontroll.
Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen
första insats.

Verksamhetsinriktning

Räddningstjänsten ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå de övergripande
målen. Räddningstjänstens kompetens och resurser är främst inriktad mot att genomföra
räddningsinsatser. Utöver detta uppdrag arbetar förbundet mot visionen genom att på olika sätt
förebygga olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar med följande inriktning 2015:
Genomföra insats

Räddningstjänsten har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor tilldelats extraordinära
befogenheter för att på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänstens
verksamhet och organisation är uppbyggd kring uppdraget att genomföra räddningsinsats. Då
privatpersoner eller företag inte kan hantera olyckshändelser ska Räddningstjänsten Enköping-Håbo
genomföra räddningsinsats med målet att minimera konsekvenserna av olyckan och skydda liv,
egendom och miljö.
Räddningstjänsten genomför även sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans (IVPA). Detta regleras
genom ett särskilt samverkansavtal med landstinget.
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Myndighetsutövning

Räddningstjänstens är tillsynsmyndighet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Tillsynsverksamheten ska säkerställa att föreskrivna byggnader och anläggningar i
medlemskommunerna har utrustning för brandsläckning och livräddning och att ägare eller
nyttjanderättshavare i övrigt vidtagit åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.
För att förebygga och begränsa olyckor och skador till följd av brand eller explosion orsakad av
brandfarliga eller explosiva varor prövar förbundet hanteringstillstånd enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor. Förbundet är även tillsynsmyndighet enligt samma lag.
I brandförebyggande syfte ansvarar förbundet för att rengöring och brandskyddskontroll utförs i
fasta förbränningsanordningar. Detsamma gäller imkanaler i restauranger och storkök. Uppdraget att
utföra rengöring och brandskyddskontroll är utlagt på en privat entreprenör.
Stöd till den enskilde

Kommunerna ska vara föredömen i säkerhetstänkande och kommunernas personal är verksamma
inom hela räddningstjänstens geografiska område. Genom att utbilda kommunernas personal i att
göra en första insats och verksamhetsansvariga i systematiskt brandskyddsarbete skapas
förutsättningar för tryggare och säkrare kommuner.
Räddningstjänsten utbildar 6-åringar samt skolan årskurser 2, 5 och 8. Barn och unga formar
framtidens kommun. Genom att tidigt påverka och informera om hur man skyddar sig mot olyckor
kan vi påverka framtidens samhälle.
Räddningstjänsten ska genom information och rådgivning underlätta för kommuninvånarna att skapa
en säkrare livsmiljö. Detta sker i form av kampanjer och riktad information till olika målgrupper.
Omvårdnadsprogrammet är en gymnasieutbildning i Enköpings kommun. Räddningstjänsten
genomför delar av denna utbildning som ett uppdrag åt Utbildningsförvaltningen.
Räddningstjänsten samarbetar med Brandskyddsföreningen i Uppsala och erbjuder utbildningar.
Tillgången till utbildning och kunskap ska inte vara en begränsning för företag och myndigheter i
Enköping och Håbo som har en hög ambition i sitt säkerhetsarbete.
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Indikatorer för räddningstjänstens verksamhetsinriktning

Indikatorerna ska visa om räddningstjänstens verksamhetsinriktning ger önskad effekt och leder mot
visionen. De valda indikatorerna påverkas av flera faktorer men påverkas direkt eller indirekt av
räddningstjänstens verksamhet.
Verksamhet

Indikator
Antal skadade i olyckor med räddningsinsats/10 000 invånare

Genomföra insats

Myndighetsutövning

Stöd till den enskilde

Önskvärt
resultat

33,2

0

Antal omkomna i bränder:

0,8

0

LF skadekostnad / brand [tkr]

129

0

Antal insatser i tillsynsobjekt,LSO

20,4

0

Antal insatser i tillsynsobjekt med tillstånd brandfarlig vara

2,2

0

Antal insatser vid eldstadsrelaterade bränder

5,6

0

Antal anlagda bränder

7,2

0

Antal brand i byggnad / 10 000 invånare

14,2

0

Antal brand ej i byggnad / 10 000 invånare

17,8

0

Andel insatser där allmänheten agerat

42,0%

100%

Andel fungerande brandvarnare vid brand i bostad

34,0%

100%

iu

100%

Andel brandvarnare i bostad vid sotning

5

Medel
2009-2013

Organisation

Räddningstjänsten är organiserad i en linjeorganisation uppdelad på två distrikt och en stab med
processägare med uppdrag att utveckla verksamheten och besluta om förändringar och
förbättringar.
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§ 19/2014

Åtgärder 2015

Under 2015 kommer kommunernas handlingsprogram för skydd mot olyckor att färdigställas.
Handlingsprogrammet kommer att innehålla målsättningar för kommunernas förmåga att hantera
olyckor och kommunernas förebyggande verksamhet. Utifrån dessa mål kommer räddningstjänstens
verksamhetsplan de kommande åren att innehålla åtgärder för att nå målen.
De större planerade händelser som kommer att påverka organisationen under 2015 redovisas nedan:
 Framtagande av kommunernas handlingsprogram för skydd mot olyckor
 Projektering av 3 nya brandstationer och 2 brandvärn
 Uppförande av lektionssal på övningsfältet i Enköping
 Värdering av möjligheten till utbildning av kommunernas gymnasieelever
 Utföra tillsyn i flerbostadshus
 Stöd till kommunerna i utvecklingen av deras SBA
 Utveckling av processorientering enligt SIQ med fokus på att hitta kvalitetsmått och mål för
de aktiviteter (processer) som räddningstjänsten utför.
 Tillämpning av ny modell för individuell lönesättning
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Processorientering

Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar processorienterat enligt SIQ´s modell för kundorienterad
verksamhetsutveckling.
Utifrån räddningstjänstens verksamhetsinriktning har följande processer identifierats:
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Målsättningen är att ha mätvärden för varje delprocess och att kunna följa upp dessa och redovisa
brister och goda resultat. En förteckning ska upprättas över tillgängliga mätvärden.
Som ett mått på hur verksamheten utvecklas värderas identifierade processer enligt SIQ´s
processindex.

Uppföljning sker genom mätning av antalet identifierade processer, medelvärdet och summa av
processindex. 2015 anger årets målsättning.
Processutveckling 2013-2015
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§ 19/2014

Grundläggande värderingar

I syfte att tillämpa SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling arbetar räddningstjänsten
efter följande grundläggande värderingar.
Kundorientering

Processorientering

De externa och interna kundernas behov, krav, önskemål
och förväntningar skall vara vägledande för verksamheten.

Organisationens verksamhet skall ses som processer som
skapar värde för kunden. Processorientering stimulerar till
att analysera och förbättra arbetsflöden.

Engagerat ledarskap

Förebyggande åtgärder

Ledarskapets viktigaste uppgift är att ange riktningen för
verksamheten, ta till vara på individers erfarenheter och
olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i
dialog med dem definiera och följa upp målen.

Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i
processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende
och planering är nyckelord i förbättringsarbetet.

Allas delaktighet

Ständiga förbättringar

Varje medarbetare ska känna sig ha förtroende att utföra
och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför
se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs
samt kunskap om de resultat som uppnås.

Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och
förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen är
ett metodiskt förbättringsarbete och en kultur som
stimulerar till lärande, kreativitet och nya idéer.

Kompetensutveckling

Lära av andra

Den samlade kompetensen är avgörande för
organisationens framgång. Kompetensutveckling ses både
ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att
utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker
såväl individen som organisationen.

För att vidareutvecklas måste organisationen och
medarbetarna skaffa sig ny kunskap om vad som är
möjligt, och hur detta kan uppnås. Detta kräver
jämförelser med andra räddningstjänster och andra
aktörer.

Långsiktighet

Snabbare reaktioner

Verksamheten värderas med tanke på utveckling över
tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande
produktivitet, effektivitet och nöjdare kunder.

Korta svarstider och reaktioner på kundernas behov är av
avgörande betydelse för organisationens utveckling och
produktion.

Faktabaserade beslut

Samverkan

Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga
fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få
möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att
uppfylla sina mål och tillfredsställa sina kunder.

Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation.
Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i
olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter
hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer och
ägare.
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1.

Inledning och avgränsning

Denna tillsyns- och tillståndsplan reglerar den myndighetsutövning som
Räddningstjänsten Enköping-Håbo (RTJ) utför på uppdrag av medlemskommunerna.
Planen reglerar också den rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som
sotningsentreprenören utför på uppdrag åt medlemskommunerna.
Planen omfattar allmänna regler för myndighetsutövning, frister för tillsyn samt
anvisningar gällande tillståndstid för beslut med avseende på brandfarliga och explosiva
varor.
Planen omfattar inte specifika riktlinjer eller detaljerade anvisningar för tillsyns- eller
tillståndsprocesserna. Sådana riktlinjer och anvisningar upprättas och beslutas i
verksamheten av processägaren för processen Myndighetsutövning.
Planen omfattar inte avgiftsbestämmelser. För avgiftsbestämmelser hänvisas till RTJ:s
taxa som årligen beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Planen omfattar inte heller regler för kompetens hos den personal som utför uppgifter
enligt denna plan. Kompetenskrav regleras i medlemskommunernas handlingsprogram1
för förebyggande verksamhet som för varje ny mandatperiod beslutas av
räddningsförbundets direktion.

2.

Delegation

Tillsyn och tillståndsprövning får endast utföras av den som personligen delegerats
denna arbetsuppgift. Regler för delegation återfinns i förbundets
delegationsbestämmelser.

3.

Regler för myndighetsutövning

3.1
Objektivitetsprincipen
Objektivitetsprincipen innebär att beslut bara får grundas på sådana omständigheter
som enligt gällande författningar ska beaktas. Med detta menas att man ska följa lagen
och inte lägga in egna värderingar eller ta hänsyn till omständigheter som inte lagen
reglerar. Det innebär till exempel att en kommande ombyggnation av en byggnad inte
motiverar att krav om åtgärd kan utgå. Dispenser och liknande medges normalt inte.
3.2
Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen innebär att myndigheters maktutövning måste ha författningsstöd.
Tillsynsverksamheten ska alltså inte vara slumpmässig eller godtycklig. Det finns dock
utrymme i LSO för bedömningar som kan ligga utanför tydligt författningsstöd.
3.3
Proportionalitetsprincipen
Krav om åtgärd måste stå i rimlig proportion till den säkerhetshöjande effekt den
bedöms kunna ge. Detta innebär inte att den enskildes ekonomiska resurser sätter
gränserna.

1

LSO 3 kap 3§
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3.4
Förbud mot konsultverksamhet
RTJ arbetar för att höja brandsäkerheten genom rådgivning, utbildning,
myndighetsutövning i form av tillsyn och tillståndsprövning samt genom att bistå
medlemskommunernas byggavdelningar i deras myndighetsutövning i byggprocessen.
RTJ ska inte projektera brandskydd åt den enskilde men kan genom rådgivning klargöra
vilken skyddsnivå som krävs för aktuell verksamhet. Det är viktigt att klargöra skillnaden
mellan rådgivning och myndighetsutövning samt att tydliggöra RTJ:s roll i de fall RTJ
bistår byggavdelningarna.
3.5
Kvalitet och professionalism
Tillsynsverksamheten och tillståndsprövningen ska präglas av ledorden tydlighet och
saklighet och vara serviceinriktad med en tydlig myndighetsprofilering. För den enskilde
ska det klart framgå vad myndigheten kräver och vad det står det enskilde fritt att välja.

4.

Tillsynstyper

RTJ utför tillsyn regelbundet, vid behov och genom temafokusering. Som samlingsnamn
för tillsyner som utförs vid behov och genom temafokusering har RTJ valt att behålla
benämningen annan tillsyn som användes i den tidigare räddningstjänstlagstiftningen.
Det innebär att all tillsyn som inte är planerad genom frist i verksamhetssystemet
benämns som annan tillsyn.
Medlemskommunernas sotningsentreprenör utför brandskyddskontroll av fasta
förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt
skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar.
4.1
Regelbunden tillsyn
Med regelbunden tillsyn avses tillsyn i tillsynspliktiga objekt. Tillsyn i dessa objekt sker
med intervall, sk frist, som bestäms utifrån verksamhetens risknivå. I kap 5-6 redogörs
för intervall för regelbunden tillsyn.
Regelbunden tillsyn utförs i följande objektstyper:
-

objekt som omfattas av kravet om skriftlig redogörelse2
tillståndspliktiga objekt LBE
objekt som klassats som farlig verksamhet (2:4 tillsyn)
flerbostadshus tre våningar och högre (bostadshustillsyn)
förskolor som inte omfattas av krav på skriftlig redogörelse
asylboenden och flyktingförläggningar som inte omfattas av krav på skriftlig
redogörelse

4.2
Annan tillsyn
Med annan tillsyn avses tillsyn som utförs då behov uppstår eller då myndigheten under
en period fokuserar tillsynsarbetet på särskilt utvalda objektstyper. Exempel på tillfällen
då annan tillsyn kan utföras:
-

2

vid samordnad tillsyn med andra myndigheter
vid misstanke om bristande brandskydd eller bristande hantering av brandfarlig eller
explosiv vara

SRVFS 2003:10 eller senare utgåva
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-

om brand som föranlett räddningsinsats har inträffat
vid utebliven skriftlig redogörelse
remiss från medlemskommun gällande ansökan om utskänkningstillstånd enligt
alkohollagen3
remiss från medlemskommun gällande ansökan enligt plan- och bygglagen4 om
bygglov vid ändrad eller ny verksamhet
remiss från polismyndigheten gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen5
remiss från polismyndigheten gällande ansökan om tillstånd enligt lagen6 om
tillstånd att driva hotell- och pensionatsrörelse
tillsyn i objekt som inte omfattas av regelbunden tillsyn (tematillsyn)

4.3
Samplanerad tillsyn
I verksamheter om hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara utförs
i regel tillsyn av båda lagstiftningarna (LSO och LBE) samtidigt. Sådan tillsyn benämns
samplanerad tillsyn.

5.

Tillsyn enligt LSO

5.1
Tillsyn skäligt brandskydd, LSO 2 kap. 2§
5.1.1 Omfattning
Brandskydd i byggnader och anläggningar ska vara tillräckligt bra i förhållande till den
risk verksamheten genererar (skäligt brandskydd). Tillsyn av skäligt brandskydd avser
kontroll av utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand samt kontroll av
övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand.
Vid tillsynen kontrolleras att ägare och nyttjanderättshavare har tillräcklig kunskap om
verksamhetens risker och hur brandskyddet är utformat samt att nödvändigt underhåll
och erforderliga egenkontroller utförs. Detta kontrolleras vid tillsyn genom granskning
och prövning av ägarens och nyttjanderättshavarens ledningssystem för systematiskt
brandskyddsarbete samt genom stickprovskontroller av såväl tekniskt som
organisatoriskt brandskydd.
5.1.2 Regelbunden tillsyn, tillsynsgrupper och frister
Praxis i många kommuner är att tillsynsplikten minst omfattar redogörelsepliktiga
objekt. Utöver dessa är det även brukligt att kommunen beslutar om en lokal
ambitionsnivå som innebär att tillsynsplikten omfattar fler tillsynsgrupper än enbart de
redogörelsepliktiga.
Nedan redovisas de tillsynsgrupper som i Enköping och Håbo omfattas av regelbunden
tillsyn. Förkortningen SR avser redogörelsepliktig tillsynsgrupp medan LA avser
tillsynsgrupp som beslutats som lokal ambitionsnivå. För definitioner av begrepp som
används för redogörelsepliktiga objekt hänvisas till aktuell föreskrift om skriftlig
redogörelse. För byggnader som kan kategoriseras till flera tillsynsgrupper gäller alltid
den kortaste fristen.

SFS 2010:1622
SFS 2010:900
5 SFS 1993:1617
6 SFS 1966:742
3
4
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Tillsynsgrupp

Frist

Vård, omsorg och kriminalvård (SR)

2 år

Inrättning för vård eller omsorg med fler än tre personer som har hjälpbehov vid
utrymning.
Låsta institutioner eller anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under en
viss tid.
Vård, omsorg och kriminalvård (LA)

3 år

HVB-hem som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg (SR)

2 år

Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i
markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar
vistas samtidigt.
Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller
ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.
Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg (LA)

3 år

Mindre förskolor, skolor eller skolbarnomsorg som inte omfattas av kravet på
skriftlig redogörelse.
Hotell och andra tillfälliga boenden (SR)

2 år

Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst
9 gäster eller har minst 5 gästrum.
Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50
personer eller har fler än 25 förläggningsrum.
Hotell och andra tillfälliga boenden (LA)

3 år

Byggnad för asylboende och flyktingförläggning som inte omfattas av kravet på
skriftlig redogörelse om antalet boende per byggnad överstiger 15 personer.
Byggnad för barnkoloni eller lägerlokaler som inte omfattas av kravet på skriftlig
redogörelse om antalet sovande per byggnad överstiger 15 personer.
Samlingslokaler och andra publika lokaler (SR)

2 år

Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol
och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.
Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis
under tak.
Övriga publika lokaler (LA)

3 år

Butiker, varuhus och gallerior som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
om den sammanlagda säljytan större än 1500 m2.
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Industrier (SR)

4 år

Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i
industriverksamheten.
Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m2.
Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor.
Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Industrihotell och övriga industri- och verkstadsbyggnader (LA)

5 år

Industrihotell samt övriga industri- och verkstadsbyggnader som inte omfattas av
kravet på skriftlig redogörelse om den sammanlagda ytan är större än 1500 m2.
Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden (SR)

6 år

Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen
(1988:950) om kulturminnen mm., med undantag för de byggnader uteslutande
används som bostad.
Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om
statliga byggnadsminnen mm.
Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid

2 år

brand (SR)
Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är
större än 2 000 m2.
Flerbostadshus (LA)
Flerbostadshus tre våningar över mark

4 år

Flerbostadshus fyra våningar över mark eller högre

3 år

För byggnader med ett mycket bra tekniskt brandskydd och ett fullt fungerande
organisatoriskt brandskydd kan fristen förlängas med ett år. Beslut om att förlänga frist
tas av objektets tillsynsförrättare.
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5.2
Tillsyn skriftlig redogörelse, LSO 2 kap. 3§
5.2.1 Omfattning
Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är tillsammans med nyttjanderättshavare
skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse över brandskyddet. Vid tillsyn av skriftliga
redogörelser kontrolleras att skriftlig redogörelse har inkommit för redogörelsepliktiga
objekt och att innehållet är korrekt.
Kontroll av att skriftlig redogörelse har inkommit för alla redogörelsepliktiga objekt
utförs minst en gång under mandatperioden.
Tillsyn av skriftlig redogörelse utförs regelbundet i samband med tillsyn av skäligt
brandskydd, hantering av brandfarlig vara eller vid tillsyn av farlig verksamhet. Sådan
tillsyn omfattar registerkontroll av att skriftlig redogörelse inkommit för det aktuella
tillsynsobjektet. Under tillsynsbesöket kontrolleras att inlämnade uppgifter är korrekta.
5.2.2 Regler för inlämning
RTJ tillämpar inte regelbunden frist för inlämnande av skriftliga redogörelser.
Fastighetsägare är istället skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse vid förändringar som
kan medföra påverkan på brandskyddet samt inför eller i samband med tillsynsbesök om
tillsynsförrättaren bedömer att sådan redogörelse behövs. Exempel på omständigheter
som medför krav om inlämnande av skriftlig redogörelse:
-

ny fastighets- eller anläggningsägare
ny nyttjanderättshavare
bygglov- eller bygganmälanpliktig om- eller tillbyggnation har utförts
omfattande ändring av byggnadens eller anläggningens brandskydd har utförts
ny verksamhet
särskilt beslut av tillsynsförrättaren

5.3
Tillsyn farlig verksamhet, LSO 2 kap 4§
5.3.1 Omfattning
Ägare eller den som utövar en farlig verksamhet är skyldig att i skälig omfattning hålla
eller bekosta beredskap med personal och egendom, vidta nödvändiga åtgärder för att
hindra eller begränsa skador samt att analysera de risker som den farliga verksamheten
ger upphov till. Den som utövar verksamheten är också skyldig att underrätta
länsstyrelsen, polisen och kommunen vid ett utsläpp eller överhängande fara för utsläpp
av giftiga eller skadliga ämnen. Tillsyn avser kontroll av att det finns en beredskap som
motsvarar den förhöjda risk som den farliga verksamheten medför. Med beredskap
avses personal, materiel och utrustning samt anläggningstekniska åtgärder.
Vid tillsynen kontrolleras att ägare eller verksamhetsutövare har tillräcklig kunskap om
verksamhetens risker och dess skyddsåtgärder och att man har en plan (nödlägesplan)
för hur man ska underrätta berörda myndigheter vid ett utsläpp. Detta kontrolleras vid
tillsyn genom granskning av riskanalys över anläggningen och dess nödlägesplan samt
genom stickprovskontroller av övriga skyddsåtgärder. Det allmänna rådet om
skyldigheter vid farlig verksamhet7 används som stöd för tillsynen.

7
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Tillsyn av farlig verksamhet görs i anläggningar där verksamheten är av sådant slag att
den innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller i
miljön. Tillsynen utförs vanligtvis samordnat med Länsstyrelsen.
5.3.2

Frist tillsyn farlig verksamhet

Tillsynsgrupp

Frist

Farlig verksamhet

1 år

Anläggning med verksamhet som av LST klassats som farlig verksamhet.

5.4
Sotning och brandskyddskontroll, LSO 3 kap 4§
5.4.1 Omfattning
Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för rengöring (sotning) av fasta
förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler. Det samma gäller för imkanaler
i restauranger, storkök och jämförbara utrymmen. Kommunen ska även ansvara för att
dessa anordningar och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från ett
brandskyddsperspektiv (brandskyddskontroll). Sotning utförs i syfte att förebygga brand
medan brandskyddskontroll utförs i syfte att upptäcka fel och brister i anläggningen.
Vid sotning av eldstäder, rökkanaler och imkanaler rengörs alla delar där sot eller annan
beläggning kan avsättas i sådan omfattning att risken för brand och brandskador
minimeras. Vid brandskyddskontroll prövas anläggningens funktion och egenskaper
utifrån brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer
med de krav som gällde då anläggningen togs i bruk. Den enskilde har det primära
ansvaret för sitt brandskydd och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Kommunen beslutar själv om frist för sotning medan brandskyddskontroller ska utföras i
enlighet med nationellt beslutad frist enligt föreskrift och allmänt råd om rengöring och
brandskyddskontroll8.
5.4.2 Sotning, frister
Praxis i många kommuner är att sotning utförs i enlighet med de frister som föreslås i
det allmänna rådet om rengöring och brandskyddskontroll. Nedan redovisas de frister
för sotning som tillämpas i Enköping och Håbo.
Övervakad värmecentral

Frist

Panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av

4 år

kvalificerad driftsledare
Fasta bränslen
Konventionella pannor

3 ggr/år

Panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande

2 ggr/år

konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till
ackumulatortank eller motsvarande anordning.

8
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Panna där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt

1 år

motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för
effektiv förbränning av bränslet.
Flytande bränsle
Panna där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från

3 ggr/år

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
Panna där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt

1 år

motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
Panna där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt

2 år

motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
Köksspisar, ugnar och jämförbara förbränningsanordningar för matlagning om
eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov
Eldstad där eldning sker med fast bränsle, tung eldningsolja eller annat från

6 ggr/år

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
Eldstad där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från

1 år

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
Lokaleldstäder och köksspisar, ugnar och jämförbara förbränningsanordningar
för matlagning om eldning sker enbart för enskilt hushållsbehov
Eldstad som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där

1 år

eldstaden är uppställd eller för matlagning.
Eldstad som inte utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där

4 år

eldstaden är uppställd eller för matlagning.
Eldstad som är belägen i fritidshus.

4 år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Imkanaler i restauranger eller andra större kök med matlagning
Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande

3 ggr/år
1 år

verksamhet.

5.4.3 Undantag från sotning och beslut om ändrad sotningsfrist
Om eldning inte skett mellan två sotningstillfällen kan undantag från sotning medges.
Ansökan om undantag från sotning ska i god tid innan sotningen lämnas till kommunens
sotningsentreprenör. Om ansökan om undantag från sotning inkommit mindre än 14
dagar innan planerad sotning har sotningsentreprenören rätt att debitera sotning enligt
gällande taxa.
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Den enskilde har rätt att ansökan om ändrad sotningsfrist. Ansökan om ändrad
sotningsfrist lämnas till kommunens sotningsentreprenör som utifrån ett
brandskyddsperspektiv bedömer och beslutar om sotningsfristen kan ändras.
5.4.4 Sotning på egen fastighet
En fastighetsägare har rätt att ansöka om att själv få sota eller låta någon annan utföra
sotning9, ”egensotning”, på den egna fastigheten. Ansökan om egensotning lämnas till
RTJ som i samråd med kommunens sotningsentreprenör bedömer om den enskilde kan
utföra sotning på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den enskilde måste
visa att han/hon har rätt utrustning, kompetens och har fysisk förmåga att utföra
sotningen själv. Prövning av ansökan om egensotning sker i enlighet med aktuellt
allmänt råd om rengöring och brandskyddskontroll.
5.4.5 Brandskyddskontroll, frister
För frister för brandskyddskontroll hänvisas till aktuell föreskrift10 om rengöring och
brandskyddskontroll som beslutats av MSB.

6.

Tillsyn enligt LBE

6.1
Tillsyn hantering och överföring, LBE 6-11§§
6.1.1 Omfattning
Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor är skyldig att hantera dessa varor på
ett betryggande sätt. Tillsyn avser kontroll för att säkerställa att den som hanterar
brandfarliga eller explosiva varor har vidtagit de åtgärder och försiktighetsmått som
behövs, att riskerna har utretts på ett tillfredställande sätt, att byggnader och
hanteringsanordningar har utförts och placerats på ett betryggande sätt samt att
kompetenskravet, föreståndarkravet, förvaringskravet och förpackningskravet uppfylls.
Vid tillsynen kontrolleras att den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor har
tillräcklig kunskap om de risker som hanteringen medför och den lagstiftning som
reglerar hanteringen samt att nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits och att erforderliga
egenkontroller utförs.
Tillsyn av brandfarliga varor omfattar granskning av riskutredning och
explosionsskyddsdokumentation samt stickprovskontroll av tekniska och organisatoriska
skyddsåtgärder på hanteringsstället. Tillsyn av explosiva varor omfattar
stickprovskontroll av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder på hanteringsstället.
I samband med tillståndsansökan utförs tillsyn (avsyning) som en del av
tillståndsprocessen.
6.1.2 Tillsynsgrupper och frist
Praxis i många kommuner är att tillsynsplikten omfattar tillståndspliktig hantering.
Tillståndsplikten för brandfarliga varor regleras i nationell föreskrift11. Tillståndsplikt för
explosiva varor omfattar enligt lagstiftningen all hantering.

En kommun får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten (LSO 3 kap 4§)
SRVFS 2005:9 eller senare utgåva
11 MSBFS 2013:3
9

10
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Nedan redovisas de tillsynsgrupper som i Enköping och Håbo omfattas av regelbunden
tillsyn. För definitioner av begreppet publik verksamhet hänvisas till föreskrift om
tillståndspliktig hantering.
Tillsynsgrupp

Frist

Hantering brandfarliga varor i publik verksamhet

2 år

Inrättning för vård eller omsorg som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga
varor.
Skolverksamhet som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga varor.
Restaurang som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga varor.
Övrig publik verksamhet som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga varor.
Hantering brandfarliga varor i icke-publik verksamhet

4 år

Yrkesmässig verksamhet som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga varor.
Hantering explosiva varor i publik verksamhet

1 år

Försäljnings- och lagerlokal som tillhandahåller fyrverkerier till försäljning.
Hantering explosiva varor i icke-publik verksamhet, mkt liten omfattning

7 år

Förvaring < 25 kg pyrotekniska artiklar, riskgrupp 1.3-1.4

Hantering explosiva varor i icke-publik verksamhet
Övrig hantering av explosiva varor.
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7.

Tillsyn volymmål

För att regelbundet besöka de tillsynspliktiga objekten utför RTJ i genomsnitt ca 200
planerade tillsyner per år. Utöver dessa tar RTJ höjd för att även utföra annan tillsyn i
form av planerade tematillsyner och oplanerade tillsyner pga misstanke om brist. Den
årliga tillsynsproduktionen fördelas normalt enligt nedan:
Antal

Typ

200

Regelbunden tillsyn (planerad fristad tillsyn)

40

Annan tillsyn av typ tematillsyn (planerad ej fristad tillsyn)

10

Annan tillsyn pga misstanke om brist (oplanerad tillsyn)
(brandskydd eller bristande hantering brandfarliga varor eller explosiva varor)

250

Totalt antal tillsyner per år

Dimensionerande årlig tillsynsproduktion

Processägaren för processen Myndighetsutövning kan omfördela tillsynsfördelningen
under förutsättning att det totala volymmålet inte underskrider angiven årlig
tillsynsproduktion.
Utöver den årliga tillsynsproduktionen utförs även annan tillsyn i form av samordnad
tillsyn i krogmiljö. Sammankallande för dessa tillsyner är medlemskommunernas
socialförvaltningar. Under ett tillsynstillfälle utförs tillsynsbesök hos flera olika
verksamhetsutövare. RTJ representeras under dessa tillsyner av jourhavande
insatsledare. Även denna tillsynstyp registreras i verksamhetssystemet men ingår inte i
den planerade tillsynsproduktionen.

8.

Uppföljning av tillsynsverksamheten

Tillsynsverksamheten följs löpande upp genom ett antal uppföljningar per år samt
genom årlig utvärdering. Processägare Myndighetsutövning ansvarar för uppföljning och
utvärdering.
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9.

Tillståndsprövning enligt LBE

Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor i tillståndspliktig mängd är skyldig
att ha tillstånd för det. Tillståndsplikten regleras genom lag12. Tillståndet ska
tidsbegränsas.
9.1
Tillståndstider brandfarliga varor
Tillstånd ska begränsas i tid13. Det är vanligt att tillstånd tidsbegränsas till 10 år14. Denna
praxis följs med undantag av brandfarlig gas i publik verksamhet där kortare
tidsbegränsning har valts som lokal ambitionsnivå.
Nedan redovisas de tillståndstider som tillämpas i Enköping och Håbo.
Tillståndsgrupp

Tillståndstid

Publik verksamhet:
Mycket liten omfattning

6 år

(< 6 liter gas, < 5 liter vätska, < 5 liter aerosoler)
Liten omfattning

6 år

(< 60 liter gas, < 250 liter vätska, < 100 liter aerosoler)
Stor omfattning

4 år

(> 60 liter gas, > 250 liter vätska, > 100 liter aerosoler)
Cistern i mark

12 år

(tankstation15)
Cistern ovan mark

6 år

(tankstation)

Icke-publik verksamhet:
Oavsett omfattning och behållartyp

12 år

12

16 § LBE
19§ LBE
14 MSB handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
15 Anläggning för tankning av motorfordon eller båtar, se MSBFS 2011:8
13
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9.2

Tillståndstider explosiva varor

Tillståndsgrupp

Tillståndstid

Publik verksamhet:
Fyrverkeriförsäljning, tillståndshavare första ansökan*

1 år

Fyrverkeriförsäljning, tidigare tillståndshavare

4 år

Icke-publik verksamhet:
Övrig hantering explosiva varor, tillståndshavare första ansökan*

1 år

Övrig hantering explosiva varor, tidigare tillståndshavare

6 år

Förvaring < 25 kg pyrotekniska artiklar, riskgrupp 1.3-1.4 (stenspräckare)

8 år

*För ny tillståndshavare tillämpas ett års prövotid, därefter omprövas tillståndet. Om det efter
prövotiden inte framkommer särskilda hinder medges längre tillståndstid. Denna prövotid
tillämpas dock inte för begränsad hantering av sk stenspräckare och därtill hörande tändsatser
om hanteringen underskrider 25 kg.
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Inledning
En förutsättning för en effektiv räddningstjänst är att personalen är väl övad för olika händelser samt
har vana att använda den utrustning som finns tillhands.
Övningsverksamheten skall spegla de uppgifter som räddningstjänstens personal kan ställas inför.
Räddningstjänstens personal skall vara väl förberedd för att klara sina uppgifter.
Utryckningsstyrkan skall genom övningar underhålla och fördjupa de kunskaper som de fått via olika
utbildningar. Övningarna skall förbereda utryckningsstyrkan för de insatser som de kan ställas inför.
Samtliga i utryckningsstyrkan skall ha de kunskaper som behövs för att insatserna skall genomföras
snabbt och effektivt.
För att utryckningsstyrkan skall underhålla de kunskaper som Räddningstjänsten ställer krav på dem att
kunna har detta dokument tagits fram för att beskriva den kompetens en brandman med en
heltidsanställning på Räddningstjänsten Enköping/Håbo ska besitta. Målplanen ska vara en vägledning i
planeringen av övningsverksamheten samt ett verktyg för arbetsgivaren för att säkerställa att
brandmannen med heltidsanställning besitter rätt kompetens i sitt arbete.
I målplanen för Brandman heltid finns det övningar som arbetsgivaren vill punktera som extra viktiga,
dessa övningar är markerade med en röd flagga .
Dessa rödflaggade övningar är övningar som en brandman heltid skall genomföra inom bestämda
intervaller. Arbetsgivaren kommer att följa upp för att säkerställa att dessa övningar genomförs av varje
enskild brandman heltid och att säkerställa att brandmannen besitter rätt kompetens inom dessa områden.
För varje rödflaggad övningsområde finns det dessutom en bilaga som beskriver ytterliggare vad som
krävs för att uppnå målen inom dessa områden.
Målplan för att beskriva lägsta nivå på kompetens kommer att finnas inom dessa yrkes kategorier på
Räddningstjänsten Enköping/Håbo:
 Insatsledare
 Styrkeledare heltid
 Styrkeledare deltid
 Brandman heltid
 Brandman deltid
 Brandmän på brandvärn
För att uppnå de ställda målen i målplanen skall övningsprogram regelbundet upprättas för
räddningstjänstens personal. Övningsprogrammet skall ange övningsmål, övningsansvarig, vilka som
berörs samt innehåll och omfattning. Riktvärde för övningsverksamhetens omfattning är 20 timmar för
insatsledare, 200 timmar för heltidsanställda brandmän och styrkeledare, 50 timmar för deltidsanställd
personal samt för brandvärnsbrandmän efter behov.
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1.0
Lagstiftning
Målsättningen är att:
Brandmannen skall ha förståelse för de lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar
Räddningstjänstens dagliga samt operativa arbete.
1.1
Lagen om Skydd Mot Olyckor och förordningar
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• veta kriterierna för räddningstjänst.
• känna till räddningsledarens befogenheter och skyldigheter.
• känna till kriterierna för ingrepp i annans rätt.
• känna till vilka räddningsinsatser som är kommunala och statlig räddningstjänst.
1.2
Arbetsmiljölagen
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter.
• känna till hur delegering av arbetsmiljöansvar fungerar.
• känna till rutiner för skaderapportering.
1.3
Trafiklagstiftning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till rättigheter och skyldigheter vid utryckningskörning.
• känna till hur en vägbana skall skyltas och avspärras vid trafikolyckor eller arbete på väg.
1.4
Handlingsplan
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• ha kännedom om innehållet i den kommunala handlingsplanen.
2:0
Automatlarm
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kännedom om vart inom förbundets gränser automatlarmsobjekten finns samt ha
kännedom om centarlapparatsanläggningar.
2.1
Aktiva system
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna läsa av utlöst detektor.
• kunna orientera sig efter orienteringsritning.
2.2
Automatlarmsobjekt
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• brandmannen ska årligen orientera sig om vart automatlarmsobjekten finns i kommunen.
2.3
Studiebesök
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• årligen åka på studiebesök för att fördjupa kunskaperna om vissa objekt i kommunerna.
3.0
Brand i byggnad
Målsättningen är att:
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Brandmannen ska ha goda kunskaper om Räddningstjänstens utrustning för brandsläckning,
standardrutiner, personliga skyddsutrustning, brandförlopp, släckteknik och på ett säkert och effektivt
sätt kunna utföra en rökdykning.
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3.1
Brandsläckningsteknik
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna använda Räddningstjänstens enhetsstrålrör/dimstrålrör på ett säkert och effektivt sätt.
• ha god kunskap om brandgaser (backdraft, brandgasexplosion och övertändning).
• ha god kännedom om glödbrand samt hur den skall bekämpas.
• ha grundläggande kunskap i brandorsaker samt hur man underlättar polisens utredningsarbete.
• kunna agera rätt vid soteld samt kunna göra en riskbedömning av spridningsrisk från murstock.
• veta förutsättningarna för dammexplosioner.
• kunna släcka en metallbrand på ett säkert sätt samt veta riskerna vid felaktigt vald släckmetod.
3.2
Dörrforcering
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• veta hur dörrar, karmar och lås är konstruerade samt hur kombinationer av
dessa kräver olika teknik för att öppnas.
• veta vilka verktyg och hjälpmedel vi har till förfogande samt hur dessa används.
• veta vad som kännetecknar olika dörrtyper.
3.3
Brandgasventilation
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till faktorer som påverkar vertikal och horisontell brandgasventilation.
• kunna bedöma behovet av tilluftsöppning.
• kunna bedöma vindtryckets påverkan i samband med brandgasventilation.
• kunna utföra vertikal brandgasventilation.
• kunna utföra horisontell brandgasventilation.
• kunna utföra tvärsnittsventilation.
• kunna utföra ventilation med dimstrålrör.
• kunna utföra mekanisk brandgasventilation med såväl sugande som tryckande fläkt.
• känna till kritiska faktorer som kan påverka utförande av och beslut om brandgasventilation.
• känna till metoder för att kunna förebygga brandspridning.
3.4
Rökdykning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till hur rumsbrand utvecklas och vilka faktorer som påverkar brandförloppet.
• kunna tyda tecken som tyder på en övertändning.
• känna till begreppet nollplan och praktiskt vad det innebär.
• kunna rökdykarinstruktionen.
• kunna redogöra för huvuddragen i AFS 2007:7.
• på ett säkert sätt använda sig av tryckluftsapparaten.
• kunna förklara organisation och slangdragning vid normal – hög riskmiljö.
• ha kunskap om personsäkerhet vid rökdykning.
• känna till lämplig klädsel vid rökdykning.
• ha grundläggande fysiologisk kunskap vad gäller rökdykning.
• känna till hur kroppen reagerar vid hög värmebelastning och kunna åtgärda symtomen.
• känna till begreppen brännbarhetsområde.
• känna till och kunna använda sig av olika släcktekniker.
• kunna använda sig av revitox och räddningsluftslang.
• kunna använda Räddningstjänstens enhetsstrålrör/dimstrålrör på ett säkert och effektivt sätt.
• praktiskt kunna genomföra livräddning, släckning och en korrekt genomsökning av en lokal.
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• vara godkänd rökdykare enligt AFS 2007:7.
• kunna sköta kommunikationen under en rökdykning.
• kunna agera i en rökdykargrupp, skyddsgrupp eller nödlägesgrupp (reservgrupp) vid rökdykning.
• kunna arbeta med en effektiv sökteknik.
• kunna agera på rätt sätt vid en nödsituation.
• kunna arbeta efter beslutade rutiner.
• ha goda kunskaper om risker i samband rökdykning vid normal- och högriskmiljö.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 5.
3.5
Rökdykarledare
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna utföra luftförbrukningsberäkning
• vara godkänd rökdykare enligt AFS 2007:7.
• ansvara för sambandet med rökdykargruppen och räddningsledaren.
• kunna föra rökdykarprotokoll.
• kunna agera vid nödsituation/säkra rökdykarnas reträttväg.
• kunna arbeta efter beslutade rutiner.
• ha goda kunskaper om risker i samband rökdykning vid normal- och högriskmiljö.
3.6
Rökdykning Normal riskmiljö
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna genomföra en rökdykning vid normal riskmiljö med rökdykargrupp samt upprätta ett
slangsystem för säkert vatten med en släckbil.
• kunna arbeta efter beslutade rutiner.
• kunna terminologin som används i samband med rökdykning vid normal riskmiljö.
3.7
Rökdykning Hög riskmiljö
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna genomföra en rökdykning vid hög riskmiljö med rökdykargrupp,
skyddsgrupp, nödlägesgrupp, samt upprätta ett slangsystem för säkert
vatten med två släckbilar inklusive korskopplade grenrör och TFT-rör.
• kunna terminologin som används i samband med rökdykning vid hög
riskmiljö.
3.8
Utrustning för släckning och bekämpning av en brand
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• ha god kunskap om Räddningstjänstens utrustning, som t.ex. dimspik, förhöjt lågtryck, värmekamera,
fläktar, skärsläckare o.s.v. som används för släckning och bekämpning av en brand.
3.9
Brandförlopp
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till hur rumsbrand utvecklas och vilka faktorer som påverkar brandförloppet.
• kunna tyda tecken som tyder på en övertändning.
• känna till begreppet nollplan och praktiskt vad det innebär.
• känna till det tidiga brandförloppet.
• känna till övertändningens natur.
• känna till den fullt utvecklade branden.
• känna till avsvalningsfasen.
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3.1.0
Soteld
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna utrustning som används för släckning av soteldar.
• kunna Räddningstjänstens rutiner vid soteldar.
• kunna hantera utrustning som används för att säkra sig mot att ramla ner från tak som används vid
sotbränder.
4.0
Skogs- och gräsbrand
Målsättningen är att:
Brandmannen ska ha kännedom om hur en skogs- och gräsbrandbrand på ett effektivt och säker sätt
släcks med Räddningstjänstens materiel samt kunna terminologin runt skogsbränder.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till skogsbrandens natur och hur den sprider sig.
• känna till hur vegetation, topografi, väder, tid på dygnet och fuktighet påverkar spridning av branden.
• känna till begreppen eldband, brandfront, brandfrontens flyglar, brandområdets rygg och
brandområdets flanker.
• känna till och kunna använda sig av de olika släckmetoder vid gräs- skogsbränder.
• kunna angöra en motorspruta, släckbil eller tankbil för att bygga upp ett slangsystem med erforderlig
vattenflöde vid större och komplicerade skogs- och gräsbränder.
5.0
Restvärdesräddning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska ha grundläggande kunskap om vad RvR omfattar och innebär dessutom ska
brandmannen ska kunna använda sig av den utrusning som Räddningstjänsten förfogar över i samband
med RvR.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna vad RvR innebär samt varför Räddningstjänsten utför RvR.
• kunna använda dränkbara pumpar och känna till dess kapacitet och effektbehov .
• kunna skapa en någorlunda torr och rökfri miljö i en villa med hjälp av den utrustning som
Räddningstjänsten förfogar över.
6.0
Brandvattenförsörjning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna teorin/praktiken bakom brandvattenförsörjning samt hur
Räddningstjänstens materiel används för brandvattenförsörjning.
6.1
Hydraulik
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till brandpostnätets normala kapacitet.
• känna till innebörden av vad konventionellt- och alternativt brandpostsystem innebär.
• kunna grundläggande hydraulik såsom olika benämningar på tryck, enkla friktionsförlustberäkningar
(slang, grenrör och strålrör).
• känna till hur man kan minska tryckförluster i ett slangsystem (slangdimension, dubblering etc.).
• kunna koppla upp rätt slangsystem vid normal- och hög riskmiljö.
• kunna hantera och utföra felsökning på motorspruta, tankbil och
släckbil samt få upp vatten från öppet vattentag.
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• kunna teorin/praktiken vid serie-körning av pumpar vid öppet- och slutetsystem.
6.2
Brandvattenförsörjning släckbil
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• förse baspunkt med vatten.
• förse baspunkten med säkert vatten från brandpostnät eller tankbil.
• känna till brandpostsystemets kapacitet.
6.3
Brandvattenförsörjning tankbil
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna påbörja vattenförsörjning från tankbil.
• kunna genomföra körning av vatten i skyttetrafik.
7.0
Steglivräddning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna använda sig av Räddningstjänstens
steglivräddningsmateriel såsom skarvstege, utskjutsstege samt hävare/stegbil på
säkert och tryggt sätt.

ett

7.1
Högfordon
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till högfordonets egenskaper och begränsningar.
• kunna etablera högfordonet vid höghus och köra upp korgen till 6:e våningen.
• kunna hantera vattenkanonen både från korg och podium.
• kunna ”väga upp” bilen när stödben står ojämnt.
• kunna ställa upp nära ett hinder med olika utlägg på stödben.
• kunna förklara samtliga lampor, knappar och reglage.
• känna till mått och vikter på fordonet samt på höjdenhet.
• kunna nödköra vi fel.
• kunna genomföra felsökning.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 4.
7.3
Livräddning via bärbar stege
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna påbörja utvändig livräddning genom att resa en utskjutsstege/skarvstege mot en fasad från det
att den ligger på taket på släckbilen.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 4.
8.0
Djurlivräddning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna använda sig av Räddningstjänstens
djurlivräddningsmateriel på ett säkert och tryggt sätt samt kunna vidta praktiska
åtgärder vid djurlivräddning.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna handha räddningstjänstens djurlivräddningsutrustning samt känna till arbetsätt.
• kunna vidta akuta åtgärder för djurlivräddning vid trafikolyckor, evakuering från ladugård, losstagning
och vid övriga djurlivräddningsarbeten.
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9.0
Räddning på väg/järnväg
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt och praktiskt, kunna använda sig av
Räddningstjänstens materiel på ett säkert och tryggt sätt vid en olycka med personbil, tunga fordon och
olyckor på järnvägsspår.
9.1
Trafikolycka med personbil
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till Räddningstjänstens standardrutiner vid olyckor med personbilar
• kunna utföra de vanligaste losstagningsmetoderna
• kunna göra en personbil, strömlös.
• känna till risker med airbag.
• kunna hantera de hydraulverktyg som finns på släckbilarna samt känna till dess kapacitet.
• kunna vara ambulanspersonalen behjälplig på skadeplatsen.
• känna till hur övrig räddningsutrustning kan användas för säkring och lyft.
• känna till konstruktionen för en personbil vad gäller bärande balkar och lyft.
• kunna säkra olycksplatsen mot brand.
• kunna säkra olycksplatsen mot brand och våda utlösning av airbag genom brytning av el samt
skumbeläggning/beredskap.
• kunna ge tillträde för sjukvårdsinsats.
• kunna ge första hjälpen.
• kunna såga vindruta med glassåg alternativ ta bort den hel.
• kunna säkra vält personbil.
• kunna stabilisera bil genom pallning under trösklar, sedan punktera däcken.
• kunna skapa utrymme i mellan ratt och stol genom att bända isär dörröppningen.
• kunna forcera dörr med hjälp av spridare.
9.2
Trafikolycka med tunga fordon
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• personal i Bålsta ska kunna använda sig den utrustning som Räddningstjänsten förfogar över för ”Tung
räddning” övrig personal ska känna till den utrustningen.
• kunna göra en lastbil och buss strömlös.
• känna till hur övrig räddningsutrustning kan användas för säkring och lyft.
• känna till konstruktionen för lastbilshytt och busschassi vad det gäller bärande balkar och
klippmöjligheter.
• kunna ge tillträde för sjukvårdsinsats.
• kunna utföra losstagning av skadad person i lastbil och buss.
• kunna säkra vält lastbil och buss.
• kunna stabilisera lastbil och buss.
• kunna skapa utrymme i mellan ratt och stol i tunga fordon genom att bända isär dörröppningen.
• kunna forcera dörr med hjälp av spridare.
• kunna utföra losstagning av fastklämd person ur lastbilshytt.
• kunna sätta ihop arbetsplattsform.
9.3
Varning samt hel eller delvis avstängning av vägbanan
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till säkerhetsföreskrifter om arbete på väg.
• känna till hur fordonen skall ställas upp samt hur olyckplatsen bör skyltas.
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• kunna skylta större väg med fyra varningsanordningar, bloss samt rätt placerade fordon för att skapa
en säker arbetsplats vid trafikolycka.
• kunna varna och skylta motorväg med fyra varningsanordningar, bloss samt rätt placerade fordon för
att skapa en säker arbetsplats vid trafikolycka.
9.4
Räddning på järnväg
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till riskerna med starkström i samband med en insats på järnvägen.
• kunna arbeta på ett säkert sätt med stegar och slangarmatur vid tågolyckor.
• känna till de vanligaste tågen.
• känna till föreskrifter om arbete inom banområde.
• känna till rutiner för skyddsjordning.
• känna till rutiner för trafikstopp.

10.0
Arbete på hög höjd
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt samt praktiskt, kunna använda sig av
Räddningstjänstens materiel på ett säkert och tryggt sätt vid arbete på hög höjd.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna arbeta säkert på tak med sträckt lina och vid fall kunna ta sig ned till marken, samt ha god
kunskap om Räddningstjänstens utrustning i takarbete.
• kunna koppla upp tak säkerhetsutrustningen samt kunna fira ned sig från olika höjder.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 6.
11.0
Båtar
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt samt praktiskt, kunna använda sig av
Räddningstjänstens materiel på ett säkert och tryggt sätt vid olyckor på sjön.
11.1
2090, 3090
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna arbeta säkert ombord på Räddningstjänstens båtar 2090, 3090.
• kunna båtarnas funktioner samt materielen ombord.
• inneha förarintyg om brandmannen ska framföra båtarna 2090, 3090.
• årligen genomföra de, för skeppare, framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 3.
11.2
Övriga båtfordon
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna arbeta säkert ombord på Räddningstjänstens båtar.
• kunna båtarnas funktioner samt materielen ombord.
12.0
Vattenlivräddning, islivräddning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt samt praktiskt, kunna använda sig av
Räddningstjänstens materiel och på ett säkert och tryggt sätt agera vid olyckor på vatten. ”Strandnära”
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12.1
Vattenlivräddning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till utryckningsorganisationen vid ytlivräddning.
• vara väl förtrogen med ytlivräddningsutrustningen.
• känna till säkerhetsföreskrifter som finns samt kunna agera där efter.
• kunna kommunicera med handtecken.
• kunna utföra en livräddning.
12.2
Islivräddning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till utryckningsorganisationen vid islivräddning.
• vara väl förtrogen med islivräddningsutrustningen.
• känna till säkerhetsföreskrifter som finns samt kunna agera där efter.
• kunna kommunicera med handtecken.
• kunna utföra en livräddning.
• känna till olika is förhållanden.
13.0
El
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt och praktiskt samt kunna använda sig av
Räddningstjänstens materiel på ett säkert och tryggt sätt vid olyckor, bränder där el finns inblandat.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• ha kännedom om allmän ellära, begrepp spänning, ström, resistens och effekt.
• ha kännedom om elskador samt strömmens påverkan på människokroppen.
• känna till säkerhetsavstånd för olika släckmedel och risker vid brandsläckning.
• kunna riskavstånd och säkerhetsavstånd.
• kunna använda isoleringsstången.
• känna till särskilda risker vid rökdykarinsats vid högspänningsanläggningar.
• kunna välja rätt släckmedel vid brand i el-anläggning.
14.0
Stor skadeplats
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna upprätta en uppsamlingsplats i händelse av stora olyckor med flera
skadade/döda.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna teoretiskt förklara hur en stor skadeplats organiseras samt känna till eventuell materiel för stora
skadeplatser som Räddningstjänsten förfogar över.
• känna till andra organisationer och myndigheter som Räddningstjänsten kan samverka med vi stora
olyckor.
15.0
Sågning och kapning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt samt praktiskt, kunna använda sig av
Räddningstjänstens materiel på ett säkert och tryggt sätt vid sågning och kapningsarbete.
15.1
Kedjesåg
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
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• kunna arbeta säkert och effektivt med kedjesåg.
• känna till och kunna använda sig av den personliga utrustning som finns till kedjesåg.
• kunna tillämpa de säkerhetsåtgärder som finns vad gäller avstånd, uppstart, fällteknik,
håltagning i vägg, arbete/håltagning på tak och arbete på stege.
• kunna byta, fil samt vässa sågkedja.
• kunna fälla ett träd i bestämd riktning.
• kunna kapa en stock som ligger i kläm på ett säkert sätt.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 7.
15.2
Övrig utrustning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna tillämpa de säkerhetsåtgärder som finns vad gäller avstånd, uppstart, håltagning i vägg,
arbete/håltagning på tak och arbete på stege.
• kunna arbeta säkert och effektivt med el-rondell, cirkelsåg och andra el- eller motorverktyg som
Räddningstjänsten förfogar över.
• känna till och kunna använda sig av den personliga utrustning som finns.
• kunna tillämpa säkerhetsåtgärder.
• kunna byta klinga/kapskiva.
16.0
Lyftkuddar och vinschning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt samt praktiskt, kunna använda sig
av Räddningstjänstens materiel på ett säkert och tryggt sätt vid arbete med
Räddningstjänstens vinsch eller lyftkuddar.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna hantera räddningstjänstens förekommande vinschar och lyftanordningar samt veta
belastningsgränser och kunna använda block för ökad utväxling.
• kunna utföra lyft med lyftkuddar med samtidig pallning.
• kunna tillämpa de säkerhetsåtgärder som finns vad gäller arbete med vinschning och lyftkuddar.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 8.
17.0
Kem
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna metoder, både teoretiskt och praktiskt, kunna använda sig av
Räddningstjänstens materiel på ett säkert och tryggt sätt vid arbete med olyckor med farliga ämnen.
Brandmannen ska dessutom kunna fungera som kemdykare vid olyckor med farliga ämnen och kunna
använda sig av Räddningstjänstens materiel vid släckning med skum.
17.1
Skumsläckning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• ha god kännedom om och kunna hantera de på räddningskåren förekommande skumalstrare samt
kunna bedöma kastlängd för tung- och mellanskum.
• ha god kännedom om de olika typer av skumvätskor som används av Räddningstjänsten samt vad dom
ska användas till.
• ha god kunskap om lättskumaggregatet samt kunna hantera detta.
• känna till och kunna använda sig av strålförarteknik och olika påföringsmetoder.
• känna till och ha förståelse för vatten och skumvätskeåtgång vid spillbränder.
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17.2
Handbrandsläckare
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• brandmannen ska ha teoretiska och praktiska kunskaper i grundläggande användning av
handbrandsläckare.
• kunna välja lämplig handbrandsläckare beroende på vad som brinner.
• känna till verkningstiden på handbrandsläckare beroende på typ och storlek.
• kunna ge allmänheten råd om vilka släckare de bör välja.
17.3
Skuminsats skumkanon
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna använda sig av Räddningstjänstens skumkanoner för släckning av brand i polär/opolär vätska.
17.4
Skuminsats
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna påbörja släckning av brand i 300 m2 spillbrand i polär och opolär vätska med 400 l/min
mellanskumrör från släckbil.
• kunna utföra mellanskumfyllning av slutet utrymme ex. en vind.
• kunna utföra lättskumsfyllning av en lokal.
17.5
Oljeskador i mark och kommunalt vatten
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till utrustning för oljeskadebekämpning.
• kunna den tätningsutrustning som finns på kåren.
• kunna bygga upp avledning från tank vid läckage.
• kunna användningsområdena och begränsningar med sortpionsmedel.
• kunna täta brunnar och avloppsrör.
• kunna använda av övrig material på kåren och veta när dessa skall användas i samband med oljeskador
i mark och kommunalt vatten.
• känna till begränsningar och möjligheter vid inlänsning i vattendrag.
• klara av att lägga ut läns som strandskydd.
17.6
Farliga gaser
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• på ett säkert och effektivt sätt kunna göra en insats mot en gasolcistern med en
rökdykargrupp och en skyddsgrupp. Gruppen skall kunna avancera fram mot gasolcistern
med exempelvis rörbrott, och stänga av en ventil.
• känna till vilken personlig skyddsutrustning som är lämplig att använda vid olika fall.
• känna till skillnaden mellan kondenserad gas och icke kondenserad gas under tryck.
• känna till riskerna med brännbar kondenserad gas (t.ex. gasol) i samband med utsläpp
i gas- resp. vätskefas.
• känna till riskerna med att släcka en läckande gaslåga.
• känna till begreppet BLEVE samt hur BLEVE kan förhindras vid brandpåverkan av cisterner med
brännbar gas.
• känna till vad som krävs för säkerhetsårgärder (säkert vatten etc.) när man skall göra en offensiv insats
mot en gasolcistern.
17.7
Gasflaskor
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• känna till risker samt göra lämpliga åtgärder vid bränder med upphettade gasflaskor.
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• kunna utföra avspärrning av område kring upphettade gasflaskor.
• kunna utföra kylning av upphettade gasflaskor.
• veta risker, säkerhetsavstånd samt rutiner vid bränder där gasflaskor är involverade.
• känna till riskerna med acetylen, sönderdelning och hydraulisk sprängning samt hur de uppstår.
• kunna identifiera de vanligaste gasflaskorna.
17.8
Kemdykning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna fungera som kemdykare vid olyckor med farliga ämnen.
• kunna teoretiskt och praktiskt hur kemdräkterna fungerar.
• känna till hur godstransporter och styckegodstransporter är skyltade, samt kunna tyda
farlighetsnummer och varningsetiketer.
• kunna hantera Räddningstjänstens materiel för identifiering och mätning av farliga ämnen..
• känna till hur organisationen bör se ut på skadeplatsen vid en olycka med farligt gods.
• känna till farligt godspärmar
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 5.
17.9
Kemutrustning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• ha god kännedom om utrustning som används vid keminsatser samt vad utrustningen kan användas
till.
• känna till utrustning för oljeskadebekämpning.
• känna till utrustning/metoder för tätning av brunnar.
• kunna täta brunnar och avloppsrör.
18.0
Samband
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna hantera och använda sig av Räddningstjänstens
sambandsutrustning.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• förstå begreppen talgrupp, gruppanrop, individanrop, TMO, DMO
• kunna sända och motta meddelande på rakelterminalerna.
• ha god kunskap om vilka talgrupper som finns tillgängliga på respektive rakelterminal och vad
respektive talgrupp skall/får användas till.
• kunna upprätta samband med, brandbilar, brandstationer samt SSRC.
• kunna öppna portar via rakel.
• kunna upprätta samband med andra enheter efter att ha fått uppgift om talgrupp och individnummer.
• kunna använda/samtala med rakelterminaler på ett disciplinerat sätt.
19.0
Samverkan
Målsättningen är att:
Brandmannen ska känna till olika myndigheters och organisationers ansvarsområde med vilka
Räddningstjänsten kan samverka med vid en olycka.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• samöva med personal från ambulansen årligen.
• känna till Polisens organisation vid olyckor.
• skeppare på båt skall känna till JRCC och dess ansvar och rutiner vid en olycka i Mälaren.
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• känna till de avtal som förbundet skrivit med närliggande Räddningstjänster.
• känna till de olika aktörer som Räddningstjänsten kan komma att samverka med t.ex. polis, sjukvård,
JRCC, Miljö- och stadsbyggnadskontor, socialtjänst och andra Räddningstjänster.
20.0
Första hjälpen
Målsättningen är att:
Brandmannen ska ha teoretiska och praktiska kunskaper i första hjälpen, HLR, D-HLR, och prehospitalt
omhändertagande för att kunna upprätthålla livet på skadad tills sjukvårdspersonal anländer.
Brandmannen skall ha godkännedom om personlig skyddsutrustning samt Räddningstjänstens
tillvägagångssätt och rutiner vid misstanke om blodsmitta.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• ha godkänd certifikat för HLR och D-HLR.
• kunna börja med hjärtlungräddning vid olyckor där det krävs.
• kunna använda sjukvårdsutrustning som finns tillgänglig.
• ska kunna påbörja återupplivning av skadad enligt L-ABC.
• kunna sätta nackkrage.
• skall kunna använda ambulansens bår.
• kunna assistera ambulanspersonalen på skadeplats.
• känna till den personliga skyddsutrustningen samt Räddningstjänstens rutiner vid misstanke om
blodsmitta.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 9.
21.0
Media
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna hantera media på ett efter Räddningstjänstens tycke lämpligt sätt.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna Räddningstjänstens policy angående hantering av media.
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22.0
Utryckningsfordon
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna framföra de fordon som Räddningstjänsten förvaltar över på ett säkert och
tryggt sätt och att följa rådande lagstiftning vad gäller körning av utryckningsfordon vid utryckning och
körning av dessa fordon dagligdags.
22.1
Utryckningskörning
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna lagstiftning som gäller angående utryckningskörning.
• känna till riskerna med körning av utryckningsfordon i trafiken.
• kunna de funktioner som finns på utryckningsfordon för att framföra fordonen
säkert.
22.2
Terränghjuling (ATV)
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna lagstiftning som gäller angående körning i terräng.
• känna till riskerna med körning av terränghjuling i terräng.
• kunna de funktioner som finns på terränghjulingen för att framföra fordonen säkert.
22.4
Övriga fordon
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna de funktioner som finns för att kunna köra Räddningstjänsten fordon på ett säkert och tryggt
sätt.
• årligen genomföra de framtagna tester som finns beskrivna i Bilaga 3.
23.0
Räddningstjänst under kyla
Målsättningen är att:
Brandmannen ska förstå och kunna hantera problemen med Räddningstjänst under kyla.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna hantera sin personliga skyddsutrustning före, under och efter
Räddningstjänst under kyla.
• kunna hantera utrustning, material som används före, under och efter
Räddningstjänst under kyla.
• kunna säkra vattenförsörjning före, under och efter Räddningstjänst under kyla.
• kunna göra värmeskapande åtgärder vid olyckor vid Räddningstjänst sträng kyla.
24.0
Hissöppning
Målsättningen är att:
Brandmannen ska kunna hjälpa människor som fastnat i en hiss genom att kunna öppna hissdörrarna
och hjälpa personerna ut på ett säkert och effektivt sätt.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
• kunna använda sig av de verktyg som används för att kunna öppna hissdörrar.
• känna till de vanligaste typerna av hissar och hur hissdörrarna öppnas.
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25.0
Gruppdynamik
Målsättningen är att:
Brandmannen ska vara medveten om vad företags- och gruppkultur innebär samt öka färdigheten att
kunna kommunicera effektivt och hantera konflikter i en grupp.
Målsättningen uppnås genom att brandmannen ska:
 öka förståelsen för sin egen roll inom Räddningstjänsten.
 reflektera över sina värderingar som arbetstagare.
 undersöka styrkor samt utvecklingsbara sidor hos sig själv.
 öka förmågan att lyssna aktivt och ställa öppna frågor.
 tillsammans med övriga gruppmedlemmar utforma ett teamkontrakt.
 ha kännedom om Räddningstjänstens mest förekommande policy dokument.
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Avtalsnummer: 79620SOS

SAMARBETSAVTAL AVSEENDE AUTOMATISKA BRANDLARM
1.

Parter
SOS Alarm Sverige AB, org.nr 556159‐5819, med adress Box 19546, 104 32
Stockholm, nedan kallat ”SOS Alarm”.
Räddningstjänsten Enköping‐Håbo, org.nr 222000‐2410, med adress Västra
Ringgatan 6 745 31 ENKÖPING, nedan kallat ”Räddningstjänsten”

2.

Bakgrund
Som ett led i Parternas samverkan för att effektivisera och optimera den
operativa och administrativa hanteringen av automatiska brandlarm, samt för att
förbättra servicen gentemot innehavarna av automatiska brandlarmanläggningar
(”Slutkunderna”), har Parterna överenskommit att SOS Alarm ska samordna och
hantera Parternas avtalsrelation till Slutkunder inom Insatsområdet.
Räddningstjänsten ska å sin sida, åtgärda inkommande larm från Slutkundernas
automatiska brandlarmanläggningar och kommer således att utåt sett agera som
underleverantör till SOS Alarm i förhållande till Slutkunderna.
Parterna har, mot bakgrund av ovanstående, tecknat följande samarbetsavtal
avseende automatiska brandlarm.

3.

SOS Alarms åtaganden
SOS Alarm åtar sig att överta Räddningstjänstens avtalsrelationer med befintliga
Slutkunder samt att hantera Räddningstjänstens framtida avtalsrelationer med
Slutkunder på sätt som framgår nedan i denna punkt 3. SOS Alarms åtagande
enligt detta avtal gäller dock endast de Slutkunder med vilka SOS Alarm, vid varje
tidpunkt, har tecknat avtal om förmedling av larm från automatisk
brandlarmanläggning inom Insatsområdet.
SOS Alarm ska erbjuda Räddningstjänstens befintliga Slutkunder och nya
Slutkunder att teckna avtal om förmedling av brandlarm (s.k. ”Slutkundsavtal”),
på de villkor som anges i bilaga 1. SOS Alarm har rätt att göra förändringar i
Slutkundsavtalet till den del det inte påverkar Räddningstjänstens åtaganden
eller rättigheter enligt detta avtal. I annat fall krävs Räddningstjänstens skriftliga
godkännande.
SOS Alarm ska, vid avtalstecknande av Slutkundsavtal och vid förändringar i
dessa som berör Räddningstjänsten, tillhandahålla Räddningstjänsten uppgifter
om de objekt, dvs. brandlarmanläggningar och larmadresser, som omfattas av
Slutkundsavtal samt om respektive Slutkunds kontaktperson(er). Uppgifter ska
lämnas i sådan omfattning som erfordras för att Räddningstjänsten ska kunna
fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal.

SOS Alarm Sverige AB
Box 101
721 05 Västerås

Besöksadress
Vallbyleden 9
Tel 021‐16 38 00
Fax 0771‐ 505 900

Huvudkontor
Box 19546
104 32 Stockholm
tel 08‐407 30 00

Organisationsnr
Säte
Postgiro
Bankgiro

556159‐5819
Stockholm
85 37 35‐9
690‐0005

Avtalsnummer: 79620SOS

4.

Räddningstjänstens åtaganden
Räddningstjänsten åtar sig att, efter utalarmering från SOS Alarm föranlett av
signal om brand från automatisk brandlarmanläggning inom Insatsområdet som
omfattas av Slutkundsavtal, rycka ut och vidta åtgärder i enlighet med av
Räddningstjänsten fastställda larmplaner och övriga regler och rutiner för
hantering av automatiska brandlarm vid tidpunkten för avtalets undertecknande.
Räddningstjänstens åtagande enligt 4.1 ovan gäller under förutsättning att det
finns tillgängliga resurser vid tidpunkten för utalarmeringen. Räddningstjänsten
ska dock alltid rycka ut och vidta övriga åtgärder enligt nämnda punkt efter
mottagen utalarmering så fort resurser återigen finns tillgängliga.
Räddningstjänsten åtar sig att utan dröjsmål uppdatera och godkänna larmplaner
samt godkänna automatiska brandlarmanläggningar i den omfattning som krävs
för att av SOS Alarm tecknade Slutkundsavtal ska kunna träda ikraft. Nämnda
åtagande gäller dock under förutsättning att Slutkunden har vidtagit de åtgärder
som enligt Slutkundsavtalet åvilar Slutkunden.
Räddningstjänsten har rätt att förändra ovannämnda larmplaner och rutiner i
den mån sådan förändring inte påverkar SOS Alarms åtaganden enligt detta avtal
eller gentemot Slutkunderna enligt Slutkundsavtalet. I annat fall krävs SOS
Alarms skriftliga godkännande. Räddningstjänsten ska löpande skriftligen
informera SOS Alarm om förändringar i larmplaner, regler och rutiner för
hantering av automatiska brandlarm.

5.

Betalning av avgifter
SOS Alarm ska fakturera Slutkunden Räddningstjänstens startavgift om 1215
kronor (exklusive mervärdesskatt) per nyupplagd bastjänst samt årsavgift om
2025 kronor (exklusive mervärdesskatt) per år och bastjänst. Avgifterna kan
komma att justeras enligt avtalstiden enligt Räddningstjänstens vid var tid
gällande prislista. Avgifterna ska dock alltid vara skälig i förhållande till
Slutkunden och på en nivå som gör Slutkundsavtalet konkurrenskraftigt.
Parterna har även kommit överens om att SOS Alarm ska fakturera Slutkunden
Räddningstjänstens avgift för hantering av onödigt larm, s.k. falsklarmsavgift,
mot särskild ersättning och enligt de övriga villkor som framgår av separat avtal,
bilaga 2.
SOS Alarm har därtill rätt att ta ut avgifter av Slutkunden enligt SOS Alarms vid
var tid gällande prislista för SOS Alarms tjänster.
Räddningstjänsten har rätt att erhålla ovan angiven årsavgift och, för det fall
Parterna har träffat särskilt avtal därom, falsklarmsavgift som inkommit till SOS
Alarm. Övriga avgifter tillfaller SOS Alarm.

SOS Alarm Sverige AB
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Besöksadress
Vallbyleden 9
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Fax 0771‐ 505 900

Huvudkontor
Box 19546
104 32 Stockholm
tel 08‐407 30 00

Organisationsnr
Säte
Postgiro
Bankgiro
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Stockholm
85 37 35‐9
690‐0005
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SOS Alarm ska betala årsavgiften, och i förekommande fall falsklarmsavgift, (inkl.
eventuell dröjsmålsränta) till Räddningstjänsten, avstämning och betalning för
årsavgiften sker halvårsvis och för falsklarm månadsvis.

6.

Kontaktpersoner
Parterna ska se till att det vid varje tidpunkt inom sina respektive organisationer
finns kontaktpersoner med behörighet att företräda respektive Part och som är
tillgängliga för hantering av och frågor som rör Parternas samarbete enligt detta
avtal. Part ska utan dröjsmål underrätta den andre Parten om förändringar inom
organisationen som påverkar Parternas kontakter med varandra.

7.

SOS Alarms ansvar
SOS Alarms ansvar gentemot Räddningstjänsten för felaktigheter, avtalsbrott
eller av annan handling eller underlåtenhet som begås av Slutkunderna är
begränsat till sådant belopp som SOS Alarm enligt lagakraftvunnen dom (eller
uppgörelse som Räddningstjänsten godkänt) äger rätt att erhålla av
Slutkunderna.

8.

Räddningstjänstens ansvar
Räddningstjänsten ska hålla SOS Alarm skadeslös för anspråk som riktas
gentemot SOS Alarm från Slutkunderna för skada eller förlust, av vad slag detta
vara må, som orsakats av Räddningstjänsten eller dess personal i den mån
Slutkunderna kan göra anspråk gällande enligt Slutkundsavtalet.

9.

Avtalstid
Detta avtal träder i kraft den 2015‐01‐01 och gäller tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid om 3 månader. Uppsägning ska ske genom skriftlig meddelande
till Parternas ovan angivna adresser.
Oaktat ovanstående ska detta avtal gälla intill dess att samtliga Slutkundsavtal
som tecknats i anslutning till detta avtal har löpt ut.

10.

Allmänna villkor
SOS Allmänna villkor gäller för detta avtal
För det fall Samarbetsavtalet skulle upphöra att gälla under avtalstiden ska
Parternas respektive skyldigheter i förhållande till automatiska brandlarm
fortsättningsvis äga tillämpning intill dess att detta avtal upphör att gälla
respektive Slutkundsavtal enligt punkt 9.2.
****
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Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

SOS Alarm Sverige AB

Räddningstjänsten Enköping‐Håbo

________________________________
Ronny Berg

________________________________
Rickard Westning
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Allmänna Villkor - Allmän Del
2014-09-26

1.

TILLÄMPLIGHET

Dessa Allmänna Villkor - Allmän Del jämte bifogade Allmänna
Villkor – Särskild Del ska gälla mellan SOS Alarm Sverige AB
(”SOS Alarm”) och kunder med vilka SOS Alarm träffat avtal
(”Avtalet”) om leverans av tjänster från SOS Alarm till kunden
(tjänsten kallas fortsätt-ningsvis för ”Tjänsten”).
Förekommer motstridiga bestämmelser i ovannämnda handlingar
ska den Särskilda Delen äga företräde framför denna Allmänna Del
och Avtalets bestämmelser ska äga företräde framför den Särskilda
Delen.
2.

BETALNING

Betalning ska erläggas senast vid den tidpunkt som anges i Avtalet.
Vid för sen betalning är SOS Alarm berättigat till dröjsmålsränta
enligt lag (för närvarande åtta procent-enheter över vid var tid
gällande referensränta). SOS Alarm äger rätt att ta ut särskild
faktureringsavgift och påminnelseavgift.
Om Avtalet upphör att gälla vid annan tidpunkt än avtalsperiodens
utgång och av annan anledning än väsent-ligt avtalsbrott från SOS
Alarms sida, återbetalas ej åter-stående del av förskottsbetald
avgift.
3.

TEKNISKT FEL OCH UNDERHÅLL

SOS Alarm äger rätt att tillfälligt upphöra med Tjänsten vid
tekniskt fel, underhåll, reparation och förbättring av Tjänsten. SOS
Alarm ska utföra arbetet så skyndsamt som möjligt. Om
upphörandet med Tjänsten varar längre än fjorton (14) dagar på
grund av skäl som anges i denna punkt, äger kunden rätt att begära
prisavdrag med ett belopp som motsvarar ersättning för den period
då Tjänsten inte var tillgänglig.
4.

FORCE MAJEURE

SOS Alarm är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra
förpliktelser enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i
omständigheter utanför SOS Alarms kontroll och som förhindrar
eller allvarligt försvårar fullgörandet av förpliktelsen. SOS Alarm
ska aktivt arbeta för att minska effekterna av hindret. Så snart
hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befriande omständighet ska anses bl a krig, krigsliknande
händelse, terrorism, uppror, sabotage, myndighets åtgärd eller
ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt,
eldsvåda, översvämning och andra exceptionella väderleksförhållanden, fel eller brister i nätoperatörers (varmed i dessa
Allmänna Villkor bl a avses telenätoperatörer, radionätoperatörer
och datanätoperatörer) leverans av tjänster, fel eller brister i
kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller annat
hinder i SOS Alarms eller dess underleverantörers verksamhet
varöver SOS Alarm ej råder. Om SOS Alarm önskar åberopa en
befrielsegrund eller att en sådan har upphört, ska kunden utan
dröjsmål muntligen underrättas och på SOS Alarms begäran ska
kunden skriftligen bekräfta mottagandet av underrättelsen.
5.

ÄNDRING AV VILLKOR M M

Kunden ska omedelbart skriftligen underrätta SOS Alarm om
ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för rätta
fullgörandet av Avtalet eller för beräkning av ersättningen, varvid
SOS Alarm äger rätt att omedelbart tillämpa därav betingad
ändring i Avtalet eller av ersättningen.
6.

AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID

Endera parten äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart
upphörande om den andre parten gör sig skyldig till väsentligt
avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar
från erhållande av skriftlig anmodan härom, innefattande
redogörelse för det påstådda avtalsbrottet. Uppsägning ska göras
utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas
som uppsägningsgrund blivit känd för berörd part.
7.

SEKRETESS

Part förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man
avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från
motparten i anledning av Avtalet. Med ”konfidentiell information”
avses i detta avtal varje uppgift - teknisk, kommersiell eller av
annan art - oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med
undantag för uppgifter, som är eller blir allmänt kända eller som
kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom parts brott
mot denna bestämmelse.
8.

INFORMATION OCH DOKUMENTATION

Den information och dokumentation som SOS Alarm upprättar i
anslutning till utförande av Tjänsten och därav föranledda åtgärder,
utgör SOS Alarms egendom. Kundspecifik information som SOS
Alarm förmedlar till kunden inom ramen för Tjänsten förfogar
dock kunden fritt över.
9.

AUKTORISATION OCH MARKNADSFÖRING

SOS Alarms åtagande enligt Avtalet innebär inte någon form av
auktorisation av kundens verksamhet. Kunden äger ej rätt att i
annonser eller annan marknadsföring hänvisa till SOS Alarm eller
dess kännetecken, såvida inte kunden har erhållit SOS Alarms
centrala marknadsavdelnings skriftliga god-kännande i förväg.
Sådant godkännande krävs också vid kundens användning av SOS
Alarms marknadsmaterial, logotype och dekaler.
10.

ÖVERLÅTELSE

Part äger ej rätt, utan motpartens skriftliga samtycke, att överlåta
rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet på tredje man. SOS
Alarm äger dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter
enligt Avtalet till annat bolag inom SOS-koncernen. SOS Alarm
ska i sådant fall omgående meddela kunden.
11.

ÄNDRINGAR

Andra ändringar och tillägg till Avtalet än sådana som SOS Alarm
har rätt att genomföra enligt punkt 5 ovan ska upprättas skriftligen
och undertecknas av parterna för att vara gällande.

Vid väsentlig ändring av innehållet i Tjänsten eller vid ändring av
avtalsvillkoren för Tjänsten eller vid justering av ersättning utöver
indexjustering, ska kunden skriftligen underrättas senast sextio
(60) dagar före det att ändringen träder i kraft. Vill kunden inte
godkänna ändringen ska kunden skriftligen underrätta SOS Alarm
inom 14 dagar från aviseringen. Avtalet upphör då att gälla 30
dagar efter det att SOS Alarm mottagit underrättelsen.
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2014-11-14
PRE-1196
Vht
2311
2312
2313
2314
231

Budget 2015 Investering 2015

Direktion
Förbundsledning
Löner
Pension & Finans
Förbundsledning

2320 Administration
2321 Kontorsservice
2322
2323
2324
232

Data
Personal
Företagshälsovård
Stöd

2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
233

Brandstationer
Fastighetsunderhåll
Övningsfält
Fordon
Båtar
Brandmateriel
Rökskydd
Larmteknik
Stationskläder
Skyddskläder
Teknisk drift

2340 Myndighetsutövning
2341
2342
2343
2344
234

Stöd till den enskilde
Förbereda insats
Löner
Ersättning tjänster
Produktion
1% av medlemsbidrag
BUDGET
Tilldelning

305 000
1 250 000
7 100 000
450 000
9 105 000
1 200 000
60 000
245
410
380
2 295

000
000
000
000

5 000
400
250
2 700
150
260
160
980
250
100
10 250

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

100 000 Wifi

265 000 Rökskyddstvätt

Lektionssal
1 000 000 Avancerad räddning

270 000 Skyddskläder

200 000
220
770
31 400
-3 200
29 390

000
000
000
000
000

510 000
51 550 000
51 550 000

1 635 000

Taxa för perioden 2015-04-01 - 2016-04-01
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TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO

1 Personal
Räddningstjänstens vision är att:


Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras genom en effektiv räddningsinsats.



Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn
genomförs enligt LSO och LBE.



Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring &
brandskyddskontroll.



Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen
första insats.

För att nå visionen är Räddningstjänstens strategi att erbjuda information och rådgivning i Enköping
och Håbo. Detta görs till självkostnadspris. Tjänster som inte leder mot Räddningstjänstens vision
eller bidrar till kommunernas strategiska mål nekas. Utbildningar för företag och myndigheter sker i
samarbete med Brandskyddsföreningen enligt deras prislista.
Personalkostnad 2015
410:-/tim
Påbörjad timme räknas alltid som hel timme. Grund: (Högsta lön/150)*1,48

2 Utbildning
Räddningstjänsten har uppdraget att utbilda medlemskommunernas personal i brandskydd och
sjukvård. Utöver dessa kurser genomförs även utbildning av skolelever. Detta sker som ordinarie
verksamhet utan kostnad för kommunerna.
Vid rådgivning/information till föreningar och organisationer tillämpas faktisk personalkostnad.
För utbildning av företag och större organisationer hänvisas till Brandskyddsföreningen i Uppsala län.
Räddningstjänsten tillhandahåller instruktörer till brandskyddsföreningens kurser. Instruktörerna
genomför utbildning för brandskyddsföreningen på fritiden och erhåller instruktörsarvode.
Tjänst
Rådgivning/Information
Instruktörsarvode vid extern kurs

Grund
Personalkostnad
Personalkostnad / 1,48

Taxa 2015
410:-/tim
277:-/tim

3 Tvätthall Bålsta
Tvätthallen i Bålsta är disponibel för kommunens fordon utan kostnad. I Enköping finns inte samma
möjlighet under 2015. Tillgång till tvätthallen för företag kostar 6 000:-/år.
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4 Uppdrag
Tjänst
IVPA RIB

Grund
Enligt avtal 2009. 1 689:- med 2009 K2
som Bas. Indexuppräknas 90 % av indexförändring av föregånde års K2 enligt SNI
2007 kolumn M (SCB LCIarb-index).
Enligt avtal 2014.

IVPA Heltid
Transport i terräng
Vägsanering
Sanering järnväg
Restvärdesräddning
Sjöräddningsuppdrag
Förstärkning MBR
Hissöppning

Avtal landsting. Personalkostnad samt
MSB schablonersättning.
Enligt Brandskyddsföreningens avtal och
prislista för 2015.
Enligt Brandskyddsföreningens avtal och
prislista för 2015.
Enligt Brandskyddsföreningens avtal och
prislista för 2015.
Enligt Brandskyddsföreningens prislista för
2015.
Personalkostnad + PO enligt RIB-avtal.

Rullbandstest

Schablon: 5 x Personalkostnad +
Grundavgift enligt SVBF prislista.
Schablon: Personalkostnad 1 timme

Utrymningsövning

3 x personalkostnad + Fordon

Taxa 2015
1 821:-/uppdrag

200:-/uppdrag
410:-/mantim
Materiel i tabell nedan
Se bilaga

www.rtjeh.se

Telefon:
0171-62 56 00

Telefax:
0171-378 23

Se bilaga
Se bilaga
338:-/mantim
2 608:- per uppdrag
410:- inkl moms
1 621:-

Anslutningsavgift
3 x personalkostnad
automatiska brandlarm
Årsavgift automatiska
5 x personalkostnad
brandlarm
Onödiga automatiska
3 x (5 x personalkostnad + MSB pris 1)
brandlarm
Moms tillkommer om inte annat anges.
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4.1

MSB schablonersättning för långvarig räddningstjänst

Pris-grupp
1

Ersättning
409:-/tim

Typ och exempel på utrustning
Inköpspris 1-5 Mkr. Maskinstege, hävare, brandfordon, specialfordon.

2

272:-/tim

Inköpspris 100 Tkr-1 Mkr. Båtar, fordon, motorsprutor klass 2 och 3.

3

136:-/tim

4

102:-/tim

5

69:-/tim

6

34:-/tim

7

136:-/dygn

Inköpspris 10- 100 Tkr.
Motorsprutor klass 1-2, skumaggregat, andningsapparater, mindre båtar mm.
Inköpspris 10-100 Tkr.
Generatorer, hydraulverktyg, kemdräkter, vattenkanoner, rökfläktar mm.
Inköpspris < 10 Tkr.
Länspumpar, kempumpar, sågverktyg, motorkap.
Inköpspris < 10 Tkr. Gasindikatorer, kemoveraller, kom.radio, domkrafter, stegar,
belysningsmtrl, självresande bassäng.
Brandslang. Ersättningen inkluderar erforderlig slangarmatur, grenrör, strålrör mm.

8

136:-/dygn

Oljelänsa. Ersättningen avser per användningstillfälle.

Prislistan används i de fall räddningstjänsten väljer att hyra ut utrustning. Uppräknas med prisindex
för inhemsk tillgång ITPI SPIN 2007, prisgrupp 28 övriga maskiner, M12 föregående år.
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Taxor för myndighetsutövning beslutade i KF. Enköping § xx 2014-09-12; Håbo § 47 2014-09-22

5 Tillsyn
Avgift för tillsyn enligt LSO och LBE utgörs av en grundavgift (2 445:-) och en rörlig avgift (730:-/tim).
Avgiften är baserad på de fasta kostnader förbundet har för tillsynsverksamheten. Grundavgiften
omfattar förarbete, restid, protokollskrivning samt arkivering. Den rörliga avgiften omfattar den tid
tillsynsbesöket tar på plats. Ett tillsynsbesök debiteras alltid med minst två timmar. Alla tillsynsbesök
ska normalt följas upp genom återbesök på plats. Kan tillsynen inte avslutas i samband med
återbesöket avgiftsbeläggs återbesöket med en rörlig avgift med minst två timmar.
Tillsynsbesök, 2 tim eller mindre
Tillsynsbesök, mer än 2 tim
Återbesök, brister åtgärdade
Återbesök, brister kvarstår

3 905:3 905:- + 730:-/tim
Ingen avgift
1 460:-

6 Tillstånd
Avgift för tillståndsprövning utgörs av fasta avgiftsgrupper baserade på uppskattad handläggningstid
för olika typärenden som beräknats med utifrån en rörlig avgift (900:-/tim). Den rörliga avgiften är
baserad på de fasta kostnader förbundet har för tillståndsprövningen. Avgiften omfattar registrering,
underlagskontroll, remisshantering, granskning, beslut, expediering, arkivering, avsyning samt restid.
6.1

Brandfarliga varor

Nytt tillstånd

Avgiftsgrupp
(tim)
4
5,5
7,5
10,5
10,5
10,5
20,5

Avgift
(kr)
3 600
4 950
6 750
9 450
9 450
9 450
18 450

Ny tillståndshavare

2,5

2 250

Utökad omfattning

4,5

4 050

4

3 600

2,5

2 250

Publik verksamhet (<6 liter gas)
Publik verksamhet (<60 liter gas, <250 liter vätska, <250 liter aerosol)
Bensinstation (automatstationer)
Bensinstation (bemannade stationer)
Publik verksamhet (>60 liter gas, >250 liter vätska, >250 liter aerosol)
Icke-publik verksamhet (<400 liter gas, <1000 liter vätska, <600 liter aerosol)
Icke-publik verksamhet (>400 liter gas, >1000 liter vätska, >600 liter aerosol)

Förnyat tillstånd
Avslag
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6.2

Explosiva varor

Nytt tillstånd
Handel, fyrverkeriförsäljning
Handel, ammunition (<100 kg)
Icke-publik verksamhet (<25 kg pyrotekniska artiklar, riskgrupp 1.3-1.4)
Icke-publik verksamhet (<100 kg)
Icke publik verksamhet (>100 kg)

Avgiftsgrupp
9
9
9
10,5
15

Avgift (kr)
8 100
8 100
8 100
9 450
13 500

Ny tillståndshavare

4,5

4 050

Utökad omfattning

3

2 700

Förnyat tillstånd

6

5 400

Avslag

2,5

2 250

Godkänna ny föreståndare

2,5

2 250

7 Samråd inför hetarbeten
Avgift för samråd, enligt LBE 9§, inför reparations- eller underhållsarbeten utgörs av en rörlig avgift
(730:-/tim) som omfattar samrådstiden på plats. Avgiften är baserad på samma fasta kostnader som
förbundet har för tillsynsverksamheten. Ett samråd debiteras alltid med minst två timmar.
Samråd, 2 tim eller mindre
Samråd, mer än 2 tim
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Direktionsmöte
2014-12-09

Myndighetsbeslut inom processen
Myndighetsutövning
Period: 21/10‐28/11 2014
föreläggande, förbud, avslag tillstånd LBE
(vitesförelägganden och beslut om rättelse på den försumliges bekostnad beslutas av DIR)

Cecilia Fager, Räddningstjänsten Enköping ‐ Håbo

2014‐12‐08/FC

RTJ:s beslut
Beslutstyp:
Hettemarkshuset, Vårfrugatan 2, objnr 453
Föreläggande: Dörrar mot trapphus är utformade med
motorlås och vred. Ska förses med utrymningsbeslag.

Datum
2014‐11‐03

HL
FC

Diarienummer:
100.2014.00207

2014‐12‐08/FC

Sotarmästarens beslut
Beslutstyp:
Kulla Fribergs Herrgård, Restaurang:
Föreläggande: Taksäkringsanordning saknas på taket för
tillträde till fläkt.
Gästre 4:21, Frösthulta Gästre 26, Småhus
Föreläggande: Takbrygga mellan och arbetsplan vid
skorstenar saknas.

Datum

HL

2014‐11‐06

Stolpe

Diarienummer:
40373.000‐98328‐1

2014‐11‐26

Öberg

27321.000‐98388

2014‐12‐08/FC

