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Årsuppföljning 2019 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Uppföljningen ingår som en del i tillsynen över kommunernas uppgifter. Syftet med uppföljningen är att skapa en grund för länsstyrelsernas 
tillsyn samt skapa en regional och nationell bild över kommunernas verksamhet inom området skydd mot olyckor. Uppföljningen kan även 
fungera som en del av kommunens egenkontroll. Enkäten är frivillig att svara på men svaren på denna uppföljning är viktiga för att skapa 
en bild av hur lagstiftningen efterlevs och om dess intentioner uppfylls.

Årets uppföljning av LSO innehåller frågor inom följande områden:
-  Intern styrning och kontroll
-  Egenkontroll
-  Resurser - Tillsyn, stöd och råd
-  Resurser - Deltidspersonal, rekrytering och personalomsättning, räddningsvärn och heltidspersonal
-  Tillsyn - Brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 § 
-  Tillsyn - Farlig verksamhet LSO 2 kap. 4 §
-  Brand- och olycksförebyggande arbete
-  Räddningstjänst
-  Rengöring och brandskyddskontroll

Gällande uppföljningen har samråd skett med Sveriges Kommuner och Landsting enligt förordningen om statliga myndigheters 
inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668.

Gör så här:
1. Svara på frågorna genom att klicka dig fram i enkäten. Om du vill se samtliga frågor innan du börjar svara på enkäten kan du använda 
ikonen ”skriv ut” längst ner till vänster på sidan. Observera att du beroende på hur du svarar på vissa frågor, eventuellt inte behöver svara 
på alla följdfrågor. Vissa frågor är obligatoriska vilket innebär att du inte kommer vidare i enkäten utan att besvara dem.

2. Du kan börja svara på frågorna och sedan gå ut ur systemet igen om du har behov av det. De svar som du har angivit sparas då 
automatiskt i systemet till nästa gång du loggar in. Tänk på att du måste klicka på ”Nästa” eller ”Föregående” innan du går ur systemet.

3. Innan du skickar iväg svaren i enkäten genom att klicka ”Avsluta”, rekommenderar vi att du skriver ut svaren för förankring och 
arkivering. Använd ikonen ”Skriv ut” på sista sidan för att skriva ut svaren.

4. När du har svarat på alla frågor och skrivit ut underlaget, klicka på knappen ”Avsluta”. När ni har tryckt på ”Avsluta” skickas svaren som 
en slutrapport till MSB och länsstyrelsen.

Svaren på årsuppföljningen 2019 ska lämnas senast den 7 februari 2020.

Eventuella frågor om uppföljningen besvaras av Peter Norlander, MSB 010-240 54 12 eller av er kontaktperson på länsstyrelsen.

 (klicka på ikonen till vänster för att skriva ut enkäten)

Kontaktuppgifter

MSB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna följa upp och kvalitetssäkra lämnade uppgifter i följande enkät. 
Ditt inlämnande av personuppgifter bygger på frivillighet och utan dessa uppgifter har vi inte möjlighet att vid behov upprätta kontakt 
med dig som lämnat uppgifterna. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina 
uppgifter kommer att sparas till 2020-12-31. De personuppgifter MSB behandlar om dig delas med Länsstyrelsen. MSB kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB 
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. 

Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 202100-5984. Du har rätt att kontakta 
oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning eller begränsning 
av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 
240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. 

1. För vilken kommun/kommuner eller kommunalförbund lämnas uppgifterna?
Nerikes Brandkår

2. Ange uppgiftslämnarens namn: Ulf Smedberg

3. Ange uppgiftslämnarens telefonnummer: 010-176 20 11

4. Ange uppgiftslämnarens e-post: ulf.smedberg@nerikesbrandkar.se

Intern styrning och kontroll

5. Informeras ansvarig politisk nämnd eller motsvarande om svaren på frågorna i denna uppföljning?

Ja

Nej

Egenkontroll

6. Har kommunen under 2019 genomfört egenkontroll av verksamheten?
Förklaring fråga 6: Kommunerna ska genom egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten. Uppföljning innebär regelbunden och fortlöpande insamling av 
information som skapar en översiktlig, saklig och värderingsfri information om verksamheten. En utvärdering innebär granskning, analys och värdering av särskilt utvalda 
områden som syftar till en djupare analys och förståelse. Kommunen ska genomföra egenkontroll av de uppsatta mål som finns i handlingsprogrammen och de särskilda 
skyldigheter som framgår av LSO.

Ja

Nej



Resurser - Tillsyn, stöd och råd

7. Hur många årsarbetskrafter avsätter kommunen för tillsynsuppgifter enligt LSO 5 kap. 1 §? Ange svaret i antal 
årsarbetskrafter.

Förklaring fråga 7: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.

5

8. Hur många årsarbetskrafter avsätter kommunen för information och rådgivning enligt LSO 3 kap. 2 §? Ange svaret i antal 
årsarbetskrafter.

Förklaring fråga 8: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.

2

Resurser - Deltidspersonal, rekrytering och personalomsättning

9. Hur många anställda på deltid i räddningstjänstens utryckningstjänst fanns det i kommunen den 31 december 2019? Ange 
antal personer.
Förklaring fråga 9: Frågan avser de med "operativ tjänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs. minst hälften av den totala arbetstiden) och avser både befäl och brandmän. 
Frågan ställs bland annat för att få underlag till "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet".

Totalt: 256

Antal män: 239

Antal kvinnor: 17

9.1 På hur många orter har kommunen räddningstjänstpersonal i beredskap (deltids-brandmän)? Ange antal orter:
17

9.2 Har kommunen svårigheter med att:
Ja Nej

Rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap?

Behålla räddningstjänstpersonal i beredskap?

9.2a Till hur många orter har kommunen svårigheter att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap?
4

9.2b Har svårigheten att rekrytera under 2019 inneburit problem med att upprätthålla beredskapen?

Ja

Nej

9.3 Har kommunen genomfört åtgärder för att:
Ja Nej

Rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap? 

Behålla räddningstjänstpersonal i beredskap? 

9.3a Vad har kommunen genomfört för åtgärder för att rekrytera och/eller behålla räddningstjänstpersonal i beredskap?
- Anordnat utbildning i egen regi, GRIB samt Arbetsledare. - Rekryteringsaktiviteter på olika orter - 
Statushöjande åtgärder, med start 2020. Åtgärderna består i upprustning och anpassning av 
lokaler, uppmärksamma arbetsgivare och tillhanda hålla uniformsliknande kläder till RIB-personal.

9.3b Har genomförda åtgärder bidragit till minskade problem med rekrytering?

Ja

Nej

Vet ej

9.3c Har genomförda åtgärder bidragit till minskade problem med personalomsättning?

Ja

Nej

Vet ej

9.4 Vad är den eller de största orsakerna till problemet med att rekrytera och/eller behålla personal enligt er bedömning?
GRIB utbildning på annan ort - tillgängligheten. Minskade arbetstillfällen på orten. Ökad pendling 
för personalen med anledning av arbete och fritidssysselsättning.

9.5 Hur skulle MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kunna underlätta rekrytering av räddningstjänstpersonal i 
beredskap?
GRIB mer tillgänglig, kortare och mer anpassad Genomföra den på lokal nivå.

Resurser - Räddningsvärn

9.6 Finns det räddningsvärn i kommunens organisation för räddningstjänst?

Ja

Nej



9.6a Hur många värn finns det i kommunens organisation för räddningstjänst?
Förklaring: Denna fråga besvaras i tre kolumner. I första kolumnen anges värnets Ort/benämning, i andra kolumnen anges värnets Primära användningsområde och i tredje kolumnen anges Antal 
personer anslutna till värnet. Primärt användningsområde kan till exempel vara bygdevärn (värn som kan göra självständiga insatser av enklare karaktär på platser (ex. öar) dit insatstiden för ordinarie 
styrka är lång), skogsbrandvärn (värn avsedda att bistå vid skogsbränder), reservvärn (reservstyrka som kan komplettera eller bistå när ordinarie styrka är upptagen) eller någon annan typ av värn.

1. Ort/benämning 2. Primärt användningsområde

1. Glanshammar bygdevärn

2. Vinön bygdevärn

3. Ramsberg bygdevärn

4. Rockhammar bygdevärn

5. Vedevåg bygdevärn

6. Nyhyttan bygdevärn

7. Hammar bygdevärn

8. Olshammar bygdevärn

9. Mariedamm bygdevärn

10. Hasselfors bygdevärn

11.

12.

13.

14.

15.

Resurser - Heltidspersonal

10. Hur många anställda på heltid i räddningstjänstens utryckningstjänst fanns det i kommunen den 31 december 2019? Ange 
antal personer.
Förklaring fråga 10: Frågan avser de med "operativ tjänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs minst hälften av den totala arbetstiden) och avser både befäl och brandmän. 
Frågan ställs bland annat för att få underlag till "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet".

Totalt: 101

Antal män: 98

Antal kvinnor: 3

Tillsyn - Brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §

11. Har kommunen under 2019 haft en tillsynsplan för tillsynen över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 §?

Ja

Nej

11a. Innefattar tillsynsplanen även:
Ja Nej

Tillsyn över farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4§?

Tillsyn över livräddningsutrustning vid exempelvis badstränder, kajer och hamnar?

Annat, vänligen specificera nedan

Annat, vänligen specificera:

11b. Har tillsynsverksamheten bedrivits i enlighet med tillsynsplanen?

Ja

Nej

11c. Vad är orsaken till att tillsynsverksamheten har bedrivits på annat sätt än det planerade?
Sjukskrivning samt resursomfördelning med anledning av "Räddningsregion Bergslagen".

12. Hur många byggnader/anläggningar eller verksamheter i kommunen omfattas av skyldigheterna att i skriftlig form lämna en 
redogörelse för brandskyddet enligt LSO 2 kap. 3 §? Ange antal byggnader/anläggningar/verksamheter.
1460

13. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § har kommunen genomfört under 2019? Ange 
antal tillsynsbesök.
284



13a. Hur många tillsynsbesök har genomförts under 2019, fördelat per kategori? Ange kategori och antal tillsynsbesök.
Förklaring fråga 13a: Exempel på kategorier kan vara vårdanläggningar, skolor/förskolor, hotell, andra tillfälliga boenden, industrier, bostäder, liftanläggningar, 

badplatser/hamnar etcetera. Indelningen är valfri för varje kommun utifrån hur kategoriseringen är gjord i respektive kommuns administrativa system.

Ange kategori Ange antal tillsynsbesök

1. Skola 35

2. Industri/lager 46

3. Handel 30

4. Vårdanläggning 8

5. Restaurang/Samlingslokal 43

6. Förskola 30

7. Kyrka/församlingshem 16

8. Hotell 17

9. Bostadshus 2

10. Elev/asylboende 1

11. Kontor/förvaltning 7

12. Gemensamhetsboende 9

13.
särskilt behovsprövat 
boende

28

14. Idrottsanläggning 3

15. Fritidsanläggning 2

16. Bibliotek/Museum 5

17. Bio/Teater 2

18.

19.

20.

13b. Hur många av tillsynsbesöken över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § avsåg byggnader eller anläggningar som 
även omfattas av skyldigheterna att i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet enligt LSO 2 kap. 3 §? Ange antal 
sådana tillsynsbesök.
195

14. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2019 har medfört krav på åtgärder för att leva upp till kravet på ett 
skäligt brandskydd? Ange antal sådana tillsynsbesök.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 13 (antalet tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 §).

133

14a. Vid hur många av dessa besök har det säkerställts, eller kommer det att säkerställas, att rättelse erhållits? Ange antal:
Förklaring fråga 14a: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök, fotodokumentation, besiktningsprotokoll. Svarskort, 
telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för att säkerställa rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska 
genomföras. 
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

133

15. Hur stor andel av det totala antalet byggnader eller anläggningar i kommunen som omfattas av skyldigheterna att i skriftlig 
form lämna en redogörelse enligt LSO 2 kap. 3 § bedömer kommunen lever upp till skyldigheterna enligt LSO 2 kap. 2 § om ett 
skäligt brandskydd? Ange svaret i procent.
Förklaring fråga 15: Frågan avser det totala antalet byggnader eller anläggningar i kommunen som omfattas av skyldigheterna enligt LSO 2 kap. 3 §, det vill säga inte enbart 
där tillsyn har genomförts under året.

70

15a. På vilka uppgifter baseras svaret på fråga 15?

Uppskattning

Statistik

Annat, ange vad:

16. Vilka var de vanligast ställda kraven på åtgärder i samband med tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 
kap. 2 §? Välj de tre vanligaste alternativen.

Utrymningsförhållanden (för få dörrar, för smala dörrar, för många personer osv)

Utrymningslarmets funktion eller underhåll

Risk för uppkomst av brand

Tillgång till tidig detektion av brand

Utrustning för släckning av brand

Brandgasventilation/rökluckor (saknas eller fungerar inte)

Utrustning för livräddning vid brand (saknas eller fungerar inte)

Utrustning för livräddning vid annan olycka än brand (saknas eller fungerar inte)

Brandcellsgränser (saknas eller fyller inte sin funktion) 

Verksamhetens organisation i händelse av brand

Utbildning av personal med avseende på brandskydd

Systematik med avseende på egenkontroll av brandskyddet (rutiner, checklistor mm.)

Annan, ange vad:



17. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2019 meddelats föreläggande att vidta åtgärder för att uppnå ett 
skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §. Ange antal förelägganden.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

133

18. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2019 meddelats föreläggande med vite att vidta åtgärder för att uppnå 
ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §? Ange antal förelägganden med vite.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

0

19. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2019 meddelats förbud med stöd av LSO 5 kap. 2 § för att de inte 
uppnår ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §? Ange antal förbud.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

0

Tillsyn - Farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §

20. Finns det några anläggningar i kommunen som ni anser bör prövas om de omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4§?

Ja

Nej

21. Finns det i kommunen anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4§?

Ja

Nej

21a. Ange hur många anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4§?
34

22. Vid hur många anläggningar har verksamhetsutövaren analyserat riskerna enligt LSO 2 kap. 4 2 stycket? Ange antalet sådana 
anläggningar.
Förklaring fråga 23: Frågan avser det totala antalet så kallade farliga verksamheter i kommunen. Det vill säga inte enbart där tillsyn har genomförts under året. 
Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 21a (antalet anläggningar som omfattas).

34

23. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 4 § har kommunen genomfört under 2019? Ange 
antal sådana tillsynsbesök.
Förklaring fråga 22: Här avses tillsyn som syftar till att kontrollera om anläggningen eller ägaren eller den som utövar verksamhet på anläggningen lever upp till 
bestämmelserna att i skälig omfattning hålla och bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på 
människor och miljön samt kravet på att analysera riskerna för sådan olycka.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 21a (antalet anläggningar som omfattas).

4

23a. På vilket sätt genomförs tillsynsbesöken? Flera svarsalternativ är möjliga.

Enbart tillsyn enligt LSO 2 kap. 4§

Samordnat med tillsyn enligt LSO 2 kap. 2§

Samordnat med tillsyn enligt Sevesolagen (exempelvis med länsstyrelsen)

Samordnat med LBE

Annat sätt, ange hur:

23b. Har kommunen i samband med sin tillsyn utgått från de analyserade riskerna?

Ja

Nej

Ibland

24. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2019 har medfört krav på åtgärder för att leva upp till kraven i LSO 2 
kap. 4 §? Ange antal sådana tillsynsbesök.
Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 22 (antalet tillsynsbesök).

1

25. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2019 meddelats föreläggande till följd av att de inte levde upp till 
kraven i LSO 2 kap. 4 §? Ange antal förelägganden.
Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 24 (antalet tillsynsbesök som medfört krav).

1

26. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2019 meddelats föreläggande med vite till följd av att man inte levde 
upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? Ange antal förelägganden med vite.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 24 (antalet tillsynsbesök som medfört krav).

0

27. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2019 meddelats förbud till följd av att man inte levde upp till kraven i 
LSO 2 kap. 4 §? Ange antal förbud.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 24 (antalet tillsynsbesök som medfört krav).

0

28. Vilka åtgärder har kommunen under 2019 bedömt att ägare eller verksamhetsutövare behövt vidta för att uppfylla kraven 
enligt LSO 2 kap. 4 §? Flera svarsalternativ är möjliga.
Förklaring fråga 28: Kryssa för de åtgärder som kommunen bedömt att ägare eller
verksamhetsutövare behövt vidta.

Att hålla beredskap med personal



Att hålla beredskap med egendom

Att bekosta beredskap med personal

Att bekosta beredskap med egendom

Att i övrigt vidta nödvändiga åtgärder

Att analysera riskerna för olyckor

Annat

29. På vilket sätt utöver tillsyn har kommunen arbetat med farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4 § under 2019?

Samråd med ägare och verksamhetsutövare

Uppdaterat kommunala planer (Seveso högre kravnivå)

Uppdaterat eller reviderat insatsplaneringen

Upprättat insatsplanering

Genomfört övningar

Annat, vänligen specificera.

30. Finns det i kommunen några så kallade farliga verksamheter där kommunen bedömer att ägare eller verksamhetsutövare inte 
uppfyller LSO 2 kap. 4 § om att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder?
Förklaring fråga 30: Frågan avser det totala antalet så kallade farliga verksamheter i kommunen. Det vill säga inte enbart där tillsyn har genomförts under året.

Ja, ange antal verksamheter1

Nej

Brand- och olycksförebyggande arbete

31. Hur många personer har under 2019 utbildats av kommunen i förmågan att förebygga och hantera bränder? Ange antal 
personer.
Förklaring fråga 31: För att räknas som utbildning krävs att innehållet ska vara planerat i förväg och ha ett uttalat syfte att i någon undervisningsform förmedla kunskap och 
färdigheter i att förebygga eller hantera bränder.

6000

31a. Vad baserades svaret på?

Uppskattning

Statistik

Annat, ange vad:

32. Inom vilka verksamhetsområden finns formaliserade samarbeten kring individanpassat brandskydd? Flera svarsalternativ är möjliga.

Äldreomsorg (exempelvis handläggare och utförare av äldreomsorg)

Funktionsvariationsområdet (exempelvis handläggare och utförare av insatser)

Missbruk eller psykisk ohälsa (exempelvis handläggare inom området, och utförare av boendestöd)

Kommunens hälso- och sjukvård (hemsjukvård, exempelvis arbetsterapeuter eller fysioterapeuter)

Regionens hälso- och sjukvård (exempelvis audionomer eller psykiatrisjuksköterskor)

Skola

Bostadsanpassning

Teknisk förvaltning (exempelvis utförare och förvaltare av fysiska åtgärder)

Kommunala fastighetsbolag

Privata fastighetsbolag

Försäkringsbolag

Andra privata företag

Ideella föreningar (exempelvis inom äldreområdet)

Rengöring och brandskyddskontroll

Fixartjänst

Annat (utveckla i fritext)

Samarbete sker inte

32.1 Hur många hembesök (avser inte brandskyddskontroller) har genomförts under 2019 för att stärka den enskildes skydd mot bränder? 
Ange antal genomförda besök.

0

33. Har kommunen under 2019 verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt LSO 3 kap. 1 §?

Ja

Nej

Räddningstjänst

34. Har det under 2019 skett någon förändring av kommunens förmåga till räddningsinsats?

Förklaring fråga 34: Med förändringar menas här exempelvis att stationer lagts ned, tillkommit eller flyttats, förändrade anspänningstider, förändrad bemanning av styrkor 
eller utrustning som medfört betydande förändringar av kommunens förmåga till räddningsinsats etcetera.

Ja

Nej

Räddningstjänst - Kommunens plan för räddningsinsatser enligt FSO 3 kap. 6 §

35. Finns det verksamheter i kommunen som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen?



Ja, ange antal verksamheter6

Nej

35a. För hur många av dessa verksamheter finns aktuell plan för räddningsinsats enligt FSO 3 kap. 6 §? Ange antal sådana 
verksamheter med aktuell plan.
Förklaring fråga 35a. Enligt FSO 3 kap.6 § ska planen uppdateras minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det.

6

35b. För hur många av dessa verksamheter har plan för räddningsinsats övats den senaste 3-årsperioden. Ange antal planer som 
övats den senaste 3-årsperioden.
6

36. Finns det verksamheter i kommunen som klassats som riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall 
och som inte omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen?

Ja, ange antal verksamheter1

Nej

36a. För hur många av dessa verksamheter finns aktuell plan för räddningsinsats enligt FSO 3 kap. 6 §? Ange antal sådana 
verksamheter med aktuell plan.
Förklaring fråga 36a. Enligt FSO 3 kap.6 § ska planen uppdateras minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det.

1

36b. För hur många av dessa verksamheter har plan för räddningsinsats övats den senaste 3-årsperioden. Ange antal planer som 
övats den senaste 3-årsperioden.
0

Räddningstjänst - Olycksundersökningar

37. Hur många fördjupade olycksundersökningar har kommunen genomfört under 2019? Ange antal olycksundersökningar.
Förklaring fråga 37: Enligt LSO 3 kap. 10 § ska kommunen i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Med 
fördjupade olycksundersökningar avses här de olycksundersökningar som genomförts utöver händelserapporteringen.

0

40. Utför personal på uppdrag av kommunen akuta hälso- och sjukvårdsuppgifter (t. ex. IVPA, SALSA, SAMS eller liknande) inom 
landstingets ansvarsområde?
Förklaring fråga 40: Denna fråga avser inte kommunens skyldigheter enligt LSO. Frågan ställs bland annat för att få underlag till "Öppna jämförelser - Trygghet och 
säkerhet”.

Ja

Nej

Rengöring och brandskyddskontroll

41-42 I vilken regi utförs rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i kommunen?
Förklaring fråga 41 och 42: Enligt 3 kap. 4 § ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av de i paragrafen 
angivna anordningarna. Kommunen får enligt 3 kap. 6 § åt den som genomför brandskyddskontroll på kommunens vägnar, utan att vara anställd av kommunen, ge 
befogenhet att meddela nödvändiga förelägganden och förbud. I följande frågor vill vi att ni anger vem eller vilka som utför rengöring och brandskyddskontroll

41. Vem utför rengöring (sotning) i kommunen?

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält) 

42. Vem utför brandskyddskontroll i kommunen?

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält) 

43. Hur många medgivanden om egensotning enligt LSO 3 kap. 4 § 2 stycket fanns det i kommunen den 31 december 2019? 
Ange antal medgivanden.
760

44. Hur många ansökningar om egensotning har inkommit under 2019? Ange antal ansökningar.
60

44a. Hur många ansökningar om egensotning har avslagits under 2019? Ange antal ansökningar.

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i fråga 44a inte är högre än det angivna svaret i fråga 44 (antalet ansökningar om egensotning som inkommit).

0

44b. Ange antal avslag där den sökande ansökt om att få sota själv:
0

44c. Ange antal avslag där den sökande har ansökt om att låta någon annan utföra sotningen:
0

44d. Vilken var den vanligaste anledningen till att ansökan avslogs?
0



Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att summan av svaren i frågorna 44b och 44c inte är högre än det angivna svaret i fråga 44a (antalet ansökningar om egensotning 
som avslagits).

45. Hur många av respektive förbränningsanordningar finns det i kommunen? Ange antal per förbränningsanordning.
Oljepannor över 60 kW samt större förbränningsanläggningar 538

Oljepannor under 60 kW (villapannor) 614

Fastbränslepannor (konventionella) 3113

Fastbränslepannor (keramik) 2188

Pelletspannor (pannor som eldas med pellets eller annat från sotningssynpunkt motsvarande bränsle) 1924

Lokaleldstäder 48469

Lokaleldstäder pellets 249

Imkanaler (storkök) 1050

Gas 9

46. Hur stor andel av de rengöringar som kommunen skulle ha genomfört under 2019 har genomförts? Ange svaret i procent.
Förklaring fråga 46: Kommunen ska enligt FSO 3 kap. 1 § meddela frister om rengöring. I denna fråga ska inte de rengöringar som medgetts undantag från 
rengöringsfristerna räknas med. Det vill säga när det varit motiverat av brandskyddsmässiga skäl, exempelvis då eldning inte skett mellan två rengöringstillfällen.

98,3

47. Hur många årsarbetskrafter för brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 3 stycket har kommunen haft tillgång till under 
2019? Ange antal årsarbetskrafter.

Förklaring fråga 47: Med en årsarbetskraft avses 1600 timmar. Här avses hur många årsarbetskrafter kommunen haft tillgång till, inte hur mycket tid som 
använts för brandskyddskontroll.

17

48 - 50. Här är det tre frågor som ska besvaras i en matris. Frågorna är följande:
48. Hur många objekt har man i kommunen, som omfattas av brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 3 stycket fördelat på 
respektive kategori?
49. Hur många brandskyddskontroller har kommunen genomfört under 2019 fördelat på respektive kategori?
50. Hur många brandskyddskontroller planerar kommunen att genomföra under 2020 fördelat på respektive kategori?
Frågorna besvaras genom att ange antal för respektive kategori i matrisen nedan.

Totalt antal objekt Antal genomförda brandskyddskontroller 2019 Antal planerade brandskyddskontroller för 2020

2-årsobjekt 1050 334 542

3-årsobjekt 24319 5886 10136

6-årsobjekt 32777 4481 8619

51. Hur många av de objekt som under 2019 besökts för brandskyddskontroll bedömdes ha brister? Ange antal objekt med 
brister.
3325

52. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats föreläggande under 2019? Ange antal 
förelägganden per objekt.
Förklaring fråga 52: Frågan avser det antal förelägganden som inte redovisas under fråga 53 avseende nyttjandeförbud.

2-års objekt 18

3-årsobjekt 35

6-årsobjekt 37

53. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats nyttjandeförbud under 2019? Ange antal förbud 
per objekt.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att summan av svaren i denna fråga och summan av svaren i fråga 52 tillsammans inte är högre än det angivna svaret i fråga 51 
(antalet objekt med brister).

2-årsobjekt 10

3-årsobjekt 41

6-årsobjekt 52

54. Vid hur många av de objekt där det efter brandskyddskontroll ställts krav på åtgärd har det säkerställts, eller kommer det att 
säkerställas, att rättelse erhållits? Ange antal:
Förklaring fråga 54: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök, fotodokumentation, besiktningsprotokoll. Svarskort, 
telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för att säkerställa rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska 
genomföras. 

61

Tack för dina svar.

OBS! Glöm inte att skriva ut dina svar för arkivering. Du kan även skriva ut
svaren för förankring i kommunen innan du skickar enkäten. Du skriver ut svaren
genom att klicka på utskriftsikonen nere till vänster på sidan innan du
trycker på "Avsluta".

Genom att trycka på "Avsluta" skickas dina svar iväg.

 (klicka på ikonen till vänster för att skriva ut enkäten)




	Tjänsteskrivelse Årsstatistik MSB.pdf
	Årsuppföljning 2019 - Kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor

	Tom sida

