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Torsås kommun
7 100 invånare
605,2 Kvadrat km

Emmaboda kommun
9 400 invånare
718,5 Kvadrat km.
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• Bildades 2006

• 5 Brandstationer. 3 Deltid och 2 Deltid/Värn.

• 9 Heltid och 75 deltid.

• 2015 Tog direktionen beslut om att Förbundet ska 

utföra brandskyddskontrollen i egen regi.

Räddningstjänstförbundet

Emmaboda-Torsås
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Varför Brandskyddskontroll
i kommunal regi?

En entreprenör valde att avsluta sitt 

uppdrag. (Torsås)

En entreprenör gick i pension och då löpte 

hans uppdrag ut.(Emmaboda)

Ett avtal för sotning, skrevs med en 

entreprenör, avtalet gäller ansvar för 

besiktningar och rengöring i båda 

kommuner.
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Efter direktionsbeslut Nov. 2015 att förbundet 
skulle ta över brandskyddskontrollen:

• Två Brandskyddstekniker anställdes 

Feb. 2016 för att starta upp arbetet i April.

• Räddningstjänstens förebyggande avd. fick bli 
ansvariga, då detta arbetet tydligt ligger under 
förebyggande brandskydd.

Brandskyddskontroll
i kommunal regi?
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Brandskyddskontroll
i kommunal regi?

Mycket arbete i uppstarten med inköp av bilar, utrustning och 
planering för hur organisationen skulle se ut. 
-Hur skall vi lägga upp arbetet så att det passar oss?

2 Fordon inhandlades.     Pris ca. 700 000:-

2 Uppsättningar arbetsutrustning Arbetskläder, verktyg, 
datorer, telefon, GPS m.m

Pris ca. 300 000:-

Fastighetsregister ”SOTDATA” inköptes.    Pris ca. 50 000:-

Planering 3-6 åriga uppstart….
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Ett stort tack till Räddningstjänsten Storgöteborg 
och deras Jurist Marie Caldenby och Höglandets Räddningstjänst
Dominic Doming och Tove Berger 
Här fick vi stor hjälp och tips, för att ta oss fram till vad vi tycker,
ett bra och rättssäkert arbete.

Brandskyddskontroll
i kommunal regi?

Vi ansåg att det var viktigt att ha tillgång till registret 
(Sotdata) i eget regi, ligger på kommunens server.

Entreprenören och räddningstjänsten jobbar i samma 
register.
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• Kontrollboken ligger på Förbundets server.

• Entreprenör och räddningstjänst jobbar i 
samma kontrollbok.

• Det utförs ca. 2500 kontroller/årligen.

2 års frist:  30

3 års frist:  1431

6 års frist:  1045

Brandskyddskontroll
i kommunal regi?
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Brandskyddskontroll.

Problem som uppstått med två verksamheter 
som jobbar i samma distrikt. 

1. Samsyn / fokus på rätt saker. 

2. Kvalitet på utförda jobb.

3. Telefonservice (T.ex. avbokning, ombokning)

4. Kommunikation.
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Varje kontroll är lagd på 55 min, där ingår:

1. Brandskyddskontrollen.

2. Brandskyddsinformation.

Vi delar ut informations material från MSB och 
Brandskyddsföreningen. 

På så vis gör vi många hembesök. 
Brandskyddskontrollanten har utbildning och bred 
kunskap samt en folder från Brandskyddsföreningen, 
som lämnas till ägaren och checklista som fylls i.

Brandskyddskontroll
i kommunal regi?
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Brandskyddskontroll.
Brister vid kontroll.

Teknikerna gör idag allt arbete fram till förslag till beslut 
om föreläggande.

Föreläggande på allvarliga brister lägger ansvarig chef.

(Chefen för förebyggande brandskydd)

Vi jobbar för att våra tekniker får delegering att kunna 
lägga föreläggande utan att gå vägen förbi chefen och 
på så sätt få bort ett steg i handläggningen.
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Brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroller rullar på bra, har gjort så sen 
starten. 

Vid uppstarten gick vi ut pressen, hemsidor och 
riktade utskick om ny entreprenör och BSK.

Trots detta har vi stött på problem!!
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Brandskyddskontroll.

Entreprenören som skulle gå i pension, valde att 
fortsätta i den kommun han hade varit verksam i. 

Vilket gjorde att ca 1600 ansökningar för sotning med annan 
entreprenör inkom till Räddningstjänsten

Det fortsätter att komma ansökningar ca. 3-4/veckan

Väldigt många timmar går åt för hanteringen av ansökningar
om sotning med annan entreprenör.
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Brandskyddskontroll.

Dispensen för sotning med annan entreprenör, 

följer fastighetsägaren.

Vid försäljning uppmärksammas inte 
räddningstjänsten om ägarbyte.

Dispensen avbryts inte!!
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Brandskyddskontroll.
Mer jobb hos räddningstjänsten.

Många telefonsamtal till räddningstjänsten 
angående sotning och brandskyddskontroll.

1. Byte av entreprenör, angående sotning.

2. Många frågor angående varför vi byter entreprenör.

3. Man vet inte om det är sotning eller BSK.

4. Ändring av tid, fakturafrågor, protokollfrågor.

5. Många utländska fastighetsägare, enskilda fritidshus/stugområde.
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Fördelar.

Fördelar med Brandskyddskontroll i räddningstjänsten.

1. Bättre insyn i ett ansvarsområde man har haft dålig koll på tidigare.

2. Större personalstyrka. Har fått in specialkompetens i organisationen.           
Stärker det förebyggande arbetet men även det operativa. (Rakel i 
bilarna)

3. Bättre ekonomi.

4. Hög kvalitet på utförda kontroller.
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Fördelar.
Fördelar med Brandskyddskontroll i räddningstjänsten. 

5. Förebyggande, Brandskyddsinformation till personer 

som man normalt har svårt att nå.

6.             Egensotningsutbildningar i egen regi. Breddar BSK arbetsuppgifter.

7. FRAMTIDEN: BSK ska larmas som första insatsperson på Brand, Drunkning,

Trafik, IVPA. Två extra bilar i förbundet.

8.             Personal på förebyggande avd. har fått bättre kunskap om sotning och BSK. 
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Brandskyddskontrollant.

Att vara brandskyddskontrollant anställd inom 
räddningstjänsten i en mindre kommun.

Fördelar
1. Trygg anställning 

2. Lugn arbetsmiljö 

3. Bredare arbetsområde (roligt och utvecklande administrativt)

4. Uppdaterade verktyg  

Nackdelar
1. Får inte göra något extra. T ex. rengöring m.m

2. Bredare arbetsområde (Knas i maskineriet administrativt)
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Brandskyddskontrollant.

Detta var lite om hur arbetet med 
Brandskyddskontroll kan se ut i en mindre 

organisation.

Tack för visat intresse.

Fredrik Holmberg        Finn Jensen

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås


