
 

 

Seminariet ”Rättssäker Brandskyddskontroll” riktar sig mot skorstensfejartekniker och skorstensfejarmästare 

som vill bli bättre på att skriva och kommunicera förelägganden i samband med brandskyddskontroll.  

 

Syftet med seminariet är att: 

• Få kunskap om de krav som finns vid hantering av myndighetsärenden (i detta fall brandskyddskontroll) 

• Se exempel på hur kommunikationskravet enligt förvaltningslagen kan uppfyllas och hur beslut kan skrivas 

vid olika typsituationer för en brandskyddskontrollant 

• Få kunskap om en metod som kan användas vid bedömning av skäligt brandskydd enlig LSO 2 kap. 2 § 

Seminariet syftar till att bidra till ett förenklat arbetssätt avseende hantering av brandskyddskontrollsärenden 

så att den likriktas med andra tillsynsärenden enligt LSO. Efter seminariet ska du ha förståelse för vilka juridiska 

skyldigheter och möjligheter du har för att uppnå skäligt brandskydd genom myndighetsutövning. Du ska även 

ha kunskap om förutsättningarna kring bedömning av skäligt brandskydd och känna till att det finns en metod 

som stöd för det.  

 

Följande moment ingår: 

• En kort genomgång av lagen om skydd mot olyckors innehåll och bakgrund – ramlag, förarbeten, möjligheter 

och begränsningar 

• Grundpelare vid tillsyn och offentligrättsliga principer som företrädare för det allmänna 

• Förvaltningslagens tillämplighet och historik  

• Kommunikationskravet: kommunicering – när, varför och hur? 

• Beslut – vilka typer finns, när ska de användas och vad ska de innehålla? 

• Genomgång av reviderad sjustegsmetod (från boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor) 

som är framtagen för att vara ett stöd vid bedömning av skäligt brandskydd.  

• Diskussion i både helgrupp och smågrupper om några olika typexempel på situationer och brister som en 

brandskyddskontrollant kan stöta på. Exemplen kommer att knytas till metoden för bedömning av skäligt 

brandskydd samt till kraven i förvaltningslagen om framför allt kommunicering och formulering av beslut.  

Efter seminariet kommer deltagarna få med sig exempel på tjänsteanteckningar och förelägganden, samt 

mallar att använda i den egna verksamheten.  
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