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Ert datum 
 

Er referens 
 

Enligt sändlista 
  

Remiss av förslag till nya föreskrifter och 
allmänna råd om hur kommunen ska planera 
och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

1 januari 2021 ändrades lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO). Förändringarna 
innebär bland annat att MSB får meddela föreskrifter om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO. Syftet med föreskrifterna är 
att tillsynen ska utföras på liknande sätt i hela landet och att de ska bidra till en 
effektiv och rättssäker tillsyn. 

Vid årsskiftet togs även kravet på att ägare eller nyttjanderättshavare till vissa 
byggnader eller andra anläggningar skulle lämna in en skriftlig redogörelse för 
brandskyddet bort. För kommunerna gav kravet på en skriftlig redogörelse 
bland annat en inriktning för var tillsyn skulle genomföras. Avsikten är att 
denna inriktning nu ska framgå av de remitterade föreskrifterna. 
Föreskrifterna omfattar all tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO, men inte kommunens 
skyldighet att utföra brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar 
och tillhörande rökkanaler, skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar 
enligt 3 kap. 4 § LSO. Vissa paragrafer avser endast tillsyn över den enskildes 
skyldigheter enligt 2 kap. 2 § LSO, vilket då framgår av aktuell paragraf. 
Avseende tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO finns sedan 
tidigare även allmänna råd i MSBFS 2014:2. 

Förslaget till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning finns på 
MSB:s webbplats                                                    
https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/. 

MSB arbetar samtidigt med att ta fram stöd för att underlätta arbetet för 
kommunerna. Stödet kommer att inarbetas i den pågående revideringen av 
Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, ofta kallad 
Tillsynshandboken. Boken kommer att publiceras under hösten. 



Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap MISSIV 2 (4) 

 Datum 
2021-03-31 

Diarienr 
2020-11591  

 

 

Det pågår flera arbeten utifrån ändringarna i LSO och flera föreskrifter håller 
på att tas fram. Det genomförs också flera remissförfaranden under våren 2021. 
Se mer information på msb.se. 

MSB planerar att besluta om föreskrifterna i september 2021 och att de ska 
träda i kraft den 1 januari 2022. 

Svara på remissen 

Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, 
men senast den 1 juli 2021. Vänligen ange ärendenummer 2020-11591 i ert 
svar.  

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad.    

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Per Karlsson, brandingenjör, 
per.karlsson@msb.se, 010-240 54 10 och Kristina Grandin, myndighetsjurist, 
kristina.grandin@msb.se, 010-240 40 73. 

Med vänlig hälsning 

 

 

Patrik Perbeck 

Enhetschef 
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Sändlista 

Organisation E-post 

Arbetsmiljöverket arbetsmiljoverket@av.se 

Arvika kommun arvika.kommun@arvika.se 

Boverket registraturen@boverket.se 

Brandskyddsföreningen sbf@brandskyddsforeningen.se 

Fastighetsägarna info@fastighetsagarna.se 

Folkhälsomyndigheten info@folkhalsomyndigheten.se 

Friskolornas riksförbund info@friskola.se 

Föreningen Sveriges brandbefäl info@brandbefal.se 

Gotlands kommun regiongotland@gotland.se 

Jämtlands räddningstjänstförbund info@rtjamtland.se 

Jönköpings kommun kommunstyrelse@jonkoping.se 

Kalmar kommun kommun@kalmar.se 

Kriminalvården hk@kriminalvarden.se 

Laholms kommun kommun@laholm.se 

Luleå kommun lulea.kommun@lulea.se 

Lycksele kommun kommun@lycksele.se 

Länsstyrelsen Kronoberg kronoberg@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm stockholm@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Örebro orebro@lansstyrelsen.se 

Malå kommun kommunstyrelsen@mala.se 

Medelpads räddningstjänstförbund mrf@sundsvall.se 

Nerikes brandkår info@nerikesbrandkar.se 

Polismyndigheten registrator.kansli@polisen.se 

Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se 

Riksarkivet riksarkivet@riksarkivet.se 

Riksförbundet Sveriges museer info@sverigesmuseer.se 

Räddningstjänsten Alingsås-
Vårgårda 

raddningstjansten@avrf.se 

Räddningstjänsten Dala Mitt info@dalamitt.se 

Räddningstjänsten Höga Kusten 
Ådalen 

raddningstjansten@hka.se 
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst info@rsnv.se 

Räddningstjänsten Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se 

Räddningstjänsten Östra Blekinge raddning.ostrablekinge@karlskrona.se 

Räddningstjänsten Östra Götaland info@rtog.se 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg raddningstjansten@rtos.se 

Skellefteå kommun kundtjanst@skelleftea.se 

Skolverket registrator@skolverket.se 

Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

Storstockholms brandförsvar registrator@ssbf.brand.se 

Svenska kyrkan info@svenskakyrkan.se 

Svenskt näringsliv remisser@svensktnaringsliv.se 

Sveriges kommuner och regioner registrator@skr.se 

Södertörns brandförsvarsförbund brandforsvaret@sbff.se 

Transportstyrelsen registrator@transportstyrelsen.se 

Uppsala Brandförsvar uppsala.kommun@uppsala.se 

Visita info@visita.se 

Vårdföretagarna info@vardforetagarna.se 

 

 

 


