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Bakgrund

I mars 2020 drabbades Sverige av Corona-pandemin. Den 16 mars 2020 tog Räddningstjänsten ett 
principbeslut om att inte utföra tillsynsbesök i verksamheter med riskgrupper. Beslutet utökades den 
26 mars 2020 till att omfatta all tillsynsverksamhet, dvs att helt upphöra med tillsynsbesök. Syftet var 
dels att inte bidra med smittspridning till riskgrupperna dels att begränsa risken för smittspridning till 
Räddningstjänstens personal.

Räddningstjänsten har nu återstartat sin tillsynsverksamhet. Detta informationsblad beskriver de 
försiktighetsåtgärder som vi har vidtagit för vårt tillsynsarbete under pågående Corona-pandemi. 

Planeringsförutsättningar

Under pågående Corona-pandemi planerar och genomför vi vår tillsyn utifrån skydd av riskgrupper, 
motparter och vår egen personal. För att förhindra smittspridning är den primära grundregeln att 
inte genomföra fysiskt platsbesök om någon part är sjuk eller uppvisar symptom. Skyddsavstånd 
tillämpas och Räddningstjänstens personal har personlig skyddsutrustning (handsprit). Munskydd 
används i de fall behov föreligger. Besökstiden för det fysiska besöket på plats begränsas genom 
förändrad tillsynsmetodik. Antalet representanter från motparten vid platsbesöket begränsas och 
tidpunkten för när besöket genomförs väljs till tillfälle med minimalt övriga personer i berörda 
lokaler.

Fysiskt platsbesök genomförs enbart i lokaler där man efter samråd med verksamhetsutövaren har 
konstaterat att det kan ske på säkert sätt. 

Tillsyn under normala betingelser
En tillsyn består normalt av tillsynsförberedelser, tillsynsbesök och efterarbete. Vid tillsynsbesöket 
kontrolleras både det organisatoriska och det tekniska brandskyddet. Med organisatoriskt 
brandskydd menas fastighetsägarens och hyresgästernas (nyttjarnas) kännedom om brandskyddets 
utformning, underhållsåtgärder och kontroller samt utbildningsinsatser och instruktioner. Med 
tekniskt brandskydd avses all teknik som finns i byggnaden för att hindra att brand uppstår, begränsa 
brandspridning, säkerställa byggnadens bärförmåga och möjligheten att utrymma från byggnaden 
samt att trygga arbetsmiljön för räddningstjänstens personal vid räddningsinsatser i byggnaden. 

Det organisatoriska brandskyddet är en förutsättning för ett fungerande brandskydd över tid. Har 
man inte tillräcklig kännedom om brandskyddets utformning kan man inte underhålla och kontrollera 
det tekniska brandskydd inte heller utbilda och instruera de som vistas i byggnaden. För att detta ska 
fungera måste både ägare och nyttjare arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Båda parter 
behöver ett ledningssystem (strukturerad arbetsmetod) för sitt brandskyddsarbete. Läs mer i vårt 
informationsblad om systematiskt brandskyddsarbete.

Ett tillsynsbesök utförs normalt på plats i den aktuella byggnaden. Parternas ledningssystem för 
brandskyddsarbetet kontrolleras och verifieras genom stickprovskontroller av det tekniska brand-
skyddet. Uppmärksammas brister informeras parterna direkt på plats men även skriftligen genom 
efterföljande protokoll.
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Förändrad tillsynsmetodik
För att minska risken för smittspridning under Corona-pandemin genomförs tillsynsbesöket vid två 
olika tillfällen som distansmöte och platsbesök. I sin tillsynsförberedelse kontaktar Räddnings-
tjänstens handläggare motparterna, begär in den dokumentation av respektive parts ledningssystem 
som handläggaren anser sig behöva för tillsynen och bokar in två datum (distansmöte och 
platsbesök).

Den del av tillsynen, som avser kontroll av det organisatoriska brandskyddet, utförs på distans per 
telefon eller som videosamtal. Vid denna del ger handläggaren sin feedback på den dokumentation 
som har inkommit och ställer kontrollfrågor rörande det organisatoriska brandskyddet direkt till 
respektive motpart. 

Normalt genomförs enbart den del av tillsynsbesöket som avser kontroll av tekniskt brandskydd 
fysiskt på plats. Vid tillsynsbesök på plats är det viktigt att hålla avstånd, begränsa tiden i lokalerna 
och välja tidpunkt för platsbesöket med omsorg. Handtvätt med handsprit sker omedelbart före och 
efter tillsynsbesöket. 

Om det är möjligt kan det fysiska platsbesöket ersättas av videosamtal eller i enstaka fall utgå. 
Tillsynsförrättaren beslutar i samråd med respektive motpart om och hur platsbesöket ska 
genomföras.

Skydda riskgrupper

Under Corona-pandemin genomförs i normalfallet inga fysiska platsbesök i verksamheter med 
riskgrupper (äldreboenden, behovsprövade boenden och andra boenden eller vårdinrättningar). 
Bedömer tillsynsförrättaren att ett starkt behov av platsbesök föreligger kan besök genomföras efter 
särskild överenskommelse, med berörd verksamhetsutövare, om vilka skyddsåtgärder som ska 
vidtas. Vid fysiskt platsbesök i verksamheter med riskgrupper bär tillsynsförrättaren munskydd om 
inget annat har överenskommits.

Avstämning ska alltid göras med motparten inför tillsynsbokning för att kontrollera om verksamheten 
omfattar riskgrupper.

Tillsyn, efterarbete
Ett tillsynsprotokoll omfattande såväl kommentarer om organisatoriskt som tekniskt brandskydd 
sammanställs och översänds till respektive part. Om det vid tillsynen framkommer uppgifter om att 
motparten pga Corona-pandemin befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge kan handläggaren välja att 
ange längre rättelsetid än normalt.

Tillsynsärenden följs upp med återbesök enligt ordinarie rutin. Tekniska brister kontrolleras genom 
platsbesök (se ovan). Organisatoriska brister följs upp genom granskning av inkommande handlingar 
och feedback genom distansmöte (telefon eller videosamtal). 

För brister som kvarstår efter rättelsetiden har gått ut upprättas myndighetsbeslut enligt ordinarie 
rutin. 

Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa oss på telefonnummer: 0171-47 56 00.


