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Ur Haverikommissionens rapport

3.2 Orsaker till olyckan

”Olyckan orsakades av att hotellets brandskydd var 
otillräckligt och att nödvändig beredskap för brand saknades. 
Bidragande var att myndighetstillsynen och uppföljningen av 
denna varit ofullständig så att brister och fel i brandskyddet 
kunnat kvarstå utan att bli åtgärdade samt att 
utrymningslarmet hade ett tekniskt fel.”
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Vad har hänt sedan Borgholmsbranden?

• Allmänt råd om brandskydd i hotell

• Tillsynshandboken 

• Utbildningsinsatser



2013 dog tre personer i en brand på ett 
HVB-hem 

Haverikommissionen konstaterar återigen brister i 
brandskyddet som inte fångats upp vid tillsyn.

Rekommendationen till MSB blir att följa upp och utvärdera 
om MSB:s stöd fått avsedd effekt.



MSB:s tillsyn

• 10 länsstyrelser under 2017-2018

• Fokus på kommunens tillsyn



MSB:s slutsatser från tillsynsbesök 2017-2018

• Många kommuner brister i myndighetsutövningen kopplad 
till LSO

• Små resurser för tillsynsuppgiften i vissa kommuner

• Stora brister i kommunernas fristuppfyllnad avseende 
brandskyddskontroll
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Slutsatser från Förvaltningshögskolans 
studie

Utvecklingen går framåt och tillsynen blir bättre.

Tre delar:

- Enkätstudie

- Intervjustudie

- Dokumentstudie

Publikationsnummer: 
MSB1368





Dokumentstudien visar en förbättring

Genomsnittsindex 
3,02  4,15

(möjligt värde 0-6)

Period 1
2011-2012

Period 2
2015-2016



Men…

Det ställs fortfarande krav på andra sätt än genom 
förelägganden.

Varierande omfattning på uppföljningen. 



Vad är tillsyn? Vad är tillsyn inte?

Tillsyn = granskning/kontroll Råd och information = stöd

Syftet är detsamma



Vad är tillsyn? Vad är tillsyn inte?

Tillsyn är ett maktutövande och med det följer krav på hur det 
ska genomföras. 

”Den offentliga makten utövas under lagarna”



Säkerställ rättelse!

Har man inte säkerställt rättelse så har man som 
tillsynsmyndighet inte fullgjort sina skyldigheter enligt LSO.



Har tillsynen utvecklats?

Ja, 

….men inte tillräckligt.

Hur går vi vidare?



Tre viktiga

• Kom ihåg vad syftet med tillsynen är 

• Med rättigheten att utöva makt över enskild vid tillsyn 
kommer också en skyldighet att agera med lagstöd. Det kan 
inte väljas bort.

• Säkerställ rättelse




