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Förkortningar 

 

Dir Utredning tillsatt av regeringen, publiceras i departementsserien 
(första steget i lagstiftningsprocessen) 

DS Departementsserien (statlig utredning genomförd på departementet) 

FL Förvaltningslagen 

LSO Lagen om skydd mot olyckor 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

NE Nationalencyklopedin 

SFS Statens författningssamling 

SoU Statens offentliga utredningar 

RiB Räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandmän 
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Introduktion 

Projektet Målkonflikter och rättssäkerhet i brandtillsyn - utmaningar för kommunala tjänstemän bygger på 

ett pågående uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Myndigheten 

har regeringens uppdrag att genomföra utbildningsinsatser kring bättre brandskydd och rättssäker 

myndighetsutövning. Riktlinjer för hur Räddningstjänsternas tillsynsarbete ska utföras på ett 

rättssäkert sätt finns i Tillsynshandboken (Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor). 

Under 2016 genomfördes utbildningsinsatser kring bedömning av skäligt brandskydd enligt 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och rättssäker myndighetsutövning enligt Förvaltningslagen 

(FL)1 i form av seminarier runt om i landet och en webbutbildning. Vår uppföljning syftar till att 

undersöka om Tillsynshandboken och tillhörande utbildningsinsatser har fått avsedd effekt inom 

tillsynsmyndigheterna samt om och i vilken omfattning ett fortsatt stöd kring tillsyn behöver 

utformas.  

 

Tillsynshandboken gavs ut 2012 med syftet att ge kommunerna vägledning vid tillsyn och sedan 

dess har myndigheten genomfört åtgärder för att implementera det arbetssätt som beskrivs i 

handboken. Under 2015 utformades en webbutbildning om hur man skriver tjänsteanteckningar 

och förelägganden. Vidare genomfördes fördjupade seminarier för kommunernas tillsynspersonal 

på olika platser i landet. På seminarierna behandlades bedömning av skäligt brandskydd och 

förvaltningsjuridik. År 2015 gjorde staten en utredning efter en brand med dödlig utgång. En av 

deras rekommendationer till MSB var att de skulle följa upp om arbetet med att implementera det 

arbetssätt som beskrivs i tillsynsvägledningen har fått avsedd effekt inom de kommunala 

tillsynsorganisationerna och därmed bidragit till ett stärkt brandskydd.  

 

Vårt uppdrag från MSB är att göra en uppföljning av huruvida myndighetens utbildningsinsatser 

fått avsedd effekt, det vill säga bättre brandskydd och rättssäker myndighetsutövning. 

Uppföljningen består av två delstudier där den första delstudien är en kartläggning som görs 

genom enkät till landets alla räddningstjänster, sedan följer ett antal fördjupade intervjuer med 

tillsynspersonal i utvalda kommuner. Enkäten vänder sig till räddningstjänstchefer eller annan 

person inom räddningstjänsten som är ansvarig för tillsynsfrågor enligt LSO. Genom enkäten 

kartläggs arbetsprocesserna vid tillsynsärenden utifrån hur kommunerna/räddningstjänsterna 

själva upplever sitt arbetssätt. I den andra delstudien ska kartläggningen analyseras. Analysen 

                                                           
1 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2003:778 och Förvaltningslagen (FL) 1986:223, möjligheter och skyldigheter vid 
myndighetsutövning. FL reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet och enskilda individers rättssäkerhet i 
kontakten med myndigheterna. Lagen garanterar att människor som är föremål för myndighetsutövning behandlas 
rättvist och demokratiskt samt att de förstår såväl beslutet som anledningen till beslutet och att de har rätt att 
överklaga. 
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kommer att innefatta kommunernas arbetssätt i förhållande till de krav som finns på en 

förvaltningsmyndighets hantering av ärenden. Vidare kommer handlingar (beslut och tjänste-

anteckningar) granskas från utvalda kommuner. Syftet med delstudierna är 1) att undersöka om 

Tillsynshandboken och tillhörande utbildningsinsatser har fått effekt inom tillsynsorganisationerna 

och därmed bidragit till stärkt brandskydd och rättssäker myndighetsutövning samt 2) att få 

underlag för att bedöma i vilken omfattning ett fortsatt stöd kring tillsyn enligt främst LSO 2 kap. 

2 § och Förvaltningslagen behöver utformas. 

 

Räddningstjänstens ursprung 

I Sverige har det under lång tid funnits någon form av brandförsvar eller varningssystem för 

bränder. Redan på medeltiden fanns så kallade tornväktare vars uppgift var att varna för bränder 

och andra faror. Benämningen tornväktare kom sig av att väktarna höll utkik från kyrktornen och 

kunde varna folket genom att klämta i kyrkklockorna eller blåsa i en lur (NE 2017). Om elden 

fick fart spred den sig snabbt i de gamla trästäderna och vid flera tillfällen brann hela stadskärnor 

ner på några timmar. Först på 1600-talet etablerades den första brandordningen. På den tiden var 

det upp till städerna själva att ha en brandordning, vilket inte ändrades förrän brandstadgan 1847. 

Då det blev det lagstadgat att rikets städer skulle ha en brandordning och en brandchef.  

 

År 1923 reglerades det i en ny brandstadga att en särskild brandstyrelse eller en annan kommunal 

förvaltningsmyndighet skulle ansvara för brandfrågor i städer och större tätorter. I 

landskommunerna skulle varje socken utgöra en brandrote men redan på den tiden kunde flera 

socknar bilda gemensam brandrote (Riksarkivet, 2017). 1944 stadgades att varje kommun skulle 

ha en brandordning och att årliga brandsyner skulle genomföras, senare bestämdes att dessa 

brandsyner skulle utföras av brandchef eller brandbefäl. Från och med Lagen om kommunal 

beredskap (1964) är alla kommuner skyldiga att ha en brandordning och ett brandförsvar. Enligt 

Brandlagen (1974:80) ska det finnas en brandstyrelse men kommunen kan överlåta till en annan 

nämnd att sköta brandförsvar och räddningstjänst. År 1986 ersatte Räddningstjänstlagen brandlagen 

och brandstadgan och från och med 1988 ska varje kommun ha en plan för räddningstjänst. År 

2004 kom Lag om skydd mot olyckor vilket är den lag som fortfarande gäller och som reglerar 

räddningstjänstens arbete. Den kommunala delen av Räddningstjänstens arbete är fortfarande att 

släcka och förebygga bränder, även om Räddningstjänstens uppgifter har utökats med exempelvis 

krisberedskapsarbete och brottsförebyggande (Statskontoret, 2016).2 

                                                           
2 Brandstadga 1847, Lag om förhindrande av skogseld 1914:281, Brandlagen 1944:521, Brandstadgan 1944:522, 
Brandstadga 1923:173, Lagen om kommunal beredskap 1964:63, Brandlagen 1974:80, Räddningstjänstlag 1986:1102, 
Lag om skydd mot olyckor 2003:778. 
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Räddningstjänstens organisation 

Kommunen har, enligt LSO, tillsammans med staten, ansvar för olika typer av räddningsinsatser 

vid olyckor eller överhängande fara för olyckor. Enligt lagens första paragrafer ska ett 

tillfredsställande likvärdigt skydd mot olyckor, med avseende på människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö, finnas och vara anpassat efter lokala förhållanden. Där framgår också vad 

räddningstjänst är och vad som omfattas av räddningstjänstens verksamhet samt räddnings-

insatser som staten respektive kommunen ansvarar för. Det tredje kapitlet handlar om 

kommunens skyldigheter, det som staten ålägger kommunen enligt denna speciallagstiftning3. 

Kommunen är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 

samt förebygga andra typer av olyckor. Vidare ska kommunen också ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet där det anges vilka risker för olyckor som finns inom kommunens 

territorium som kan kräva räddningsinsatser. Handlingsprogrammet ska antas av kommun-

fullmäktige eller motsvarande beslutande församling i ett kommunalförbund. I handlings-

programmet ska även kommunens förmåga att bedriva räddningsinsatser framgå och vilka 

resurser kommunen har som påverkar den förmågan.  

 

Sammantaget är det politiska målet att människoliv, egendom och miljö inom Sveriges 

territoriella gräns ska ha ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Kommunerna ansvarar för de 

räddningsinsatser som det finns behov av inom kommunens territorium som inte omfattas av det 

statliga räddningstjänstansvaret. Statens ansvar inom räddningstjänsten är fördelad på olika 

myndigheter enligt följande: 

 

 Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning – 

länsstyrelsen i respektive län 

 Miljöräddning till sjöss – Kustbevakningen  

 Sjöräddning – Sjöfartsverket  

 Flygräddning – Luftfartsstyrelsen   

 Fjällräddning – polismyndigheterna i fjäll-länen  

 Efterforskning av försvunna personer - polismyndigheten i respektive län. 

(Räddningsverket, 2008) 

 

I Statskontorets rapport Statens styrning av kommunerna (2016) konstateras att även om statens 

styrning av kommunerna generellt sett har ökat så finns det verksamhetsområden där statens 

                                                           
3 Speciallagstiftning/speciallagsreglerad verksamhet – är sådana uppgifter som staten uttryckligen, genom lag 
överlämnat åt kommunerna. (Bäck 2016) 
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styrning har minskat. Ett sådant område är räddningstjänsten, där styrningen har förändrats från 

regelstyrning till målstyrning. I praktiken medför detta att skillnaderna mellan hur kommunerna 

organiserar och dimensionerar sin verksamhet kan vara stora. I huvudsak är det tre typer av 

organisering som dominerar räddningstjänstarbetet. Landets 290 kommuner utgör 161 

räddningstjänstorganisationer. Bland dessa ingår 153 kommuner i 37 olika kommunalförbund, 

116 kommuner har egna räddningstjänster och 21 kommuner bildar 8 gemensamma nämnder. 

Det kan också finnas kommuner som har gemensam räddningstjänst men egna nämnder eller 

andra former av samarbete. Flera av de kommuner som har egen räddningstjänst kan ha ett 

avtalsreglerat räddningstjänstsamarbete med kommuner i närheten i enlighet med 

kommittédirektiv (2017:15). Direktivet uppmanar och uppmuntrar till samarbete men är inte 

tvingande. Ett område som kan underlättas genom samarbete är bemanningsproblemen. En stor 

del av räddningstjänstens personal är deltidsanställda brandmän eller räddningstjänstpersonal i 

beredskap (RiB). I nuläget är det problem för räddningstjänsterna att rekrytera deltidsbrandmän 

särskilt i landsbygdskommuner (Statskontoret 2016, Statskontoret 2017, Ds 2009:47).  

 

MSB har ett flertal uppdrag från regeringen gällande frågor som rör brandskydd. Visionen med 

arbetet är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige. De har även 

de senaste åren arbetat med riktade utbildningsprogram för yrkesgrupper som har ett särskilt 

behov av utbildning i brandskydd. Vidare har de i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen och 

Boverket, föreslå lämpliga krav på brandskydd i olika typer av boenden. MSB har även fått i 

uppdrag att redovisa vad som är att betrakta som ett rimligt brandskydd i boendemiljöerna 

flerbostadshus, småhus samt behovsprövade vård- och omsorgsboenden. Åtgärderna syftar till att 

minska antalet dödsbränder samt till att minska de bränder som resulterar i stora 

egendomsskador i flerbostadshus och småhus.  

 

Tillsyn 

Det kommunala självstyret är starkt även om större delen av kommunernas verksamhet är 

lagreglerad av staten. Staten överlåter uppgifter till kommunerna men förbehåller sig rätten att 

utföra tillsyn på genomförandet. Inom räddningstjänstens område är det respektive länsstyrelse i 

samarbete med MSB som har tillsynsansvar över kommunernas verksamhet. MSB:s roll är 

framförallt att bistå länsstyrelsen med resursstöd i form av särskild kompetens för 

tillsynsverksamhet. Samtidigt är länsstyrelsernas funktion inte bara att utöva tillsyn, så att lagen 

följs på lokal nivå, utan också att informera och stödja kommunerna. MSB har ansvar för 

kontinuerlig fortbildning av tillsynspersonal men har begränsad rätt att utfärda föreskrifter. De 
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kan till exempel inte påverka dimensioneringen av räddningstjänsten eller hur verksamheten 

bedrivs.  

 

Kommunerna själva ansvarar för brandtillsynen i den egna kommunen. Vilket upplevs som ett 

problem i synnerhet i mindre kommuner. De ansvariga upplever att de har dubbla roller genom 

att de utövar tillsyn för att säkerställa skäligt brandskydd, ansvarar för brandskyddskontroll, 

samordnar aktörer som omfattas av skyddet mot olyckor och ger råd och information till 

privatpersoner och organisationer samt genomför räddningsinsatser. Det är inte ovanligt med 

situationer där det är svårt att bedöma vilka krav på brandskydd som ska ställas eftersom det i 

princip är de byggregler som gällde när byggnaden uppfördes eller ändrades som styr vilka krav 

man kan ställa på brandskyddet. Dessa villkor gäller under förutsättning att det är likartad 

verksamhet som bedrivs i byggnaden eller anläggningen som tillsynen utförs i. Att ställa högre 

krav än vad byggreglerna gav uttryck för när byggnaden uppfördes eller ändrades låter sig endast 

göras om det föreligger särskilda omständigheter och den som ska genomföra tillsynen måste 

orientera sig om vilka krav som fanns i byggreglerna då byggnaden uppfördes eller ändrades. 

Bedömningen av ett skäligt brandskydd består av såväl en byggnadsteknisk del som en 

organisatorisk del. Människors liv och hälsa är centralt och har ett högt skyddsvärde vid 

tillämpningen av lagen och då särskilt byggnader eller anläggningar där människor vistas mer än 

tillfälligt. 

 

Kommunens roll som tillsynsmyndighet bör inledningsvis klargöras och fokus bör ligga på vilka 

möjligheter det finns att ställa krav på brandskyddet. De åtgärder som kan behövas för att 

avhjälpa bristen kan vara av både byggnadsteknisk och organisatorisk natur. Kraven på åtgärder 

att avhjälpa bristerna ska vara skäliga åtgärder. Om åtgärderna är för att rätta till uppenbara 

brister eller fel i det befintliga brandskyddet är det med största säkerhet skäligt att kräva att de 

utförs. För att kunna vara effektiv vid tillsyn är den administrativa kompetensen viktig. Det 

inkluderar praktisk administration som att utforma tillsynsplaner, tjänsteanteckningar och 

förelägganden på ett korrekt sätt. Det kan också innefatta att ta fram rutiner för tillsynsprocessen 

för att säkra kontinuiteten, till exempel att ta fram handböcker, checklistor och vägledande beslut 

kring vissa bedömningsfrågor. Kompetensen omfattar också en mer övergripande förmåga att 

strukturera och leda tillsynerna från planering till dokumentering av tillsynsbesök. 

 

Myndighetsutövning definierades i den gamla förvaltningslagen (1971:290) som ”utövning av 

befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, 
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avskedande eller annat jämförbart förhållande”. I tillsynsärenden och i beredningen av dessa är 

det viktigt att följa ett flertal av de bestämmelser som anges i Förvaltningslagen. Bland annat vad 

gäller den allmänna serviceskyldigheten (FL 4 §) och skyldigheten av att dokumentera och 

anteckna muntliga uppgifter i ett ärende. En part i ett ärende har också rätt till partsinsyn och allt 

material som tillförs ett ärende måste också kommuniceras. Handlingarna som inte tillförts 

ärendet ger inte en rätt till insyn och där är ett exempel olika slag av minnesanteckningar. En 

minnesanteckning är något som tecknas ned enbart för handläggarens eget minne, exempelvis 

inför en föredragning eller inför att ett beslut ska skrivas, och som inte tillför ärendet någon ny 

sakuppgift. En tjänsteanteckning däremot syftar till att tillföra ärendet information om vad som 

framkommit exempelvis under ett tillsynsbesök. 

 

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att 

LSO eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska efterlevas (5 kap. 2 §). När en 

tillsynsförrättare vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter kommer fram till att det 

befintliga brandskyddet inte uppfyller lagens krav och att det behövs ytterligare åtgärder för att nå 

upp till skälighetsnivån behöver tillsynsförrättaren utfärda ett föreläggande. I förarbetena till lagen 

står det att tillsynsmyndigheten bör försöka uppnå det eftersträvade resultatet genom råd och 

uppmaningar innan den använder sig av tvångsmedel. 

 

I en tjänsteanteckning efter tillsyn bör det framgå vad verksamhetsutövaren uppgett om sin avsikt 

att självmant åtgärda bristerna. Det är viktigt att tänka på att inte utforma tjänsteanteckningar så 

att den kan uppfattas som ett beslut med tvingande krav. Kvarstår bristerna ska ett föreläggande 

utfärdas. Om det handlar om allvarliga brister som snarast måste åtgärdas är det lämpligt att 

tillsynsförrättaren utfärdar ett föreläggande direkt. 

 

Målkonflikter 

En kommun ansvarar i dag för väldigt många olika verksamheter inom välfärdssystemet. Dels 

överlåter staten genom lagstiftning ansvar på kommunerna och dels har kommunen egna lokalt 

beslutade verksamheter. Det kommunala självstyret är starkt men det allra mesta av 

kommunernas verksamhet regleras i lag av staten. Ramlagstiftningen kompletteras med mål- och 

resultatstyrning vilket inte bara innebär olika typer av samarbeten och nätverkande utan också 

friare organisationsformer och lokalt handlingsutrymme. Målstyrning innebär enkelt uttryckt att 

de centrala politikerna bestämmer politikens mål medan den lokala politiken och förvaltningen 

bestämmer hur verksamheten ska utformas. De centrala politikerna beslutar att det ska bedrivas 
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en viss verksamhet, som räddningstjänst, men hur den utformas är det upp till den lokala nivån 

att ansvara för (Bengtsson & Karlsson 2012, Bäck 2006).  

 

I den lokala verksamheten kan det finnas många olika mål och visioner. Problemet är då att det 

kanske finns frågor på lokal nivå som har högre politisk prioritet än centralt utformade mål och 

därmed uppstår målkonflikter. Om kommunens vision är att vara företagarvänlig, och vissa 

kommuner har hög arbetslöshet, så kanske andra kortsiktiga hänsyn tas för att i första hand värna 

om till exempel arbetstillfällen. Detta betyder inte att de lokala politikerna är mindre angelägna 

om säkerheten, men i den rådande situationen bedömer de arbetstillfällen och ekonomi som 

viktigare än det förebyggande brandskyddet. Målkonflikter kan också uppstå av andra skäl som 

otydliga och svårtolkade mål, brist på tydliga regelverk eller konflikter mellan olika tjänstemän 

som har olika expertområden eller inom och mellan politiska partier. Handlingsutrymme finns 

och måste finnas i både myndighetsutövning och annan verksamhet och är nödvändigt i dagens 

komplicerade samhälle. Det kan därför vara viktigt att det finns ett intresse hos utföraren för att 

målen ska uppnås. Är målen accepterade av genomföraren och de hanteras av en person som kan 

och vill uppnå resultat är prognosen god för måluppfyllnad. Vad är det då som gör att 

tjänstepersoner inte alltid följer lagar och regler? Kan förklaringen finnas i styrdokumenten, i 

organisationen eller hos personen.  

 

Problemformulering 

Att ett tillsynsarbete utförs rättssäkert omfattar hela processen från att utforma rutiner, säkerställa 

korrekt handläggning samt genomföra tillsyns- och uppföljningsbesök. Att utforma rutiner kring 

tillsynsprocessen innebär att det exempelvis bör finnas handböcker, checklistor och vägledande 

beslut vid vissa bedömningssituationer. Korrekt handläggning handlar om att tillsynsplaner, 

tjänsteanteckningar och förelägganden utfärdas och handläggs förvaltningsjuridiskt korrekt. Då 

blir det effektivt och rättsäkert genom hela processen från hur tillsynen läggs upp till 

dokumentering av tillsynsbesök och slutligen uppföljning vid anmärkningar. 

 

Även om det finns fastlagda rutiner för hur arbetet ska genomföras och följas upp förekommer 

brister av typen att det inte skrivs förelägganden trots att det borde göras. Det kan säkert finnas 

många förklaringar utöver rena målkonflikter. I en liten kommun där alla känner alla kan det vara 

svårt att utöva tillsyn vid en viss verksamhet. Då kan det är lätt att frångå principer om 

uppföljningar och dokumentation som enligt regelverket ska göras. Men det kan också finnas 

brister inom organisationen, styrdokumenten kan vara otydliga eller att tillsynaren inte har rätt 
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kompetens eller vilja att implementera. Genom de första preliminära resultaten av kartläggningen 

har det framkommit att förklaringarna kan vara allt från luddiga styrdokument i form av allmänna 

råd till att olika personer tolkar styrdokumenten olika. Det kan också finnas skillnader som 

förklaras av politisk majoritet, kommunstorlek eller hur Räddningstjänsten är organiserad.   

 

Teoretiska utgångspunkter 

Inom implementeringslitteraturen finns olika teorier om vad som krävs för att ett politiskt beslut 

ska genomföras enligt lagstiftarens intensioner. I Lundquist (1987:43) presenteras exempelvis tre 

villkor för lyckad implementering. Den som ska genomföra beslut måste förstå, kunna och vilja. 

För att genomföraren ska förstå krävs att styrningen är entydig och klar så att det inte kan 

misstolkas vad som är lagstiftarens intentioner. Nästa krav är att genomföraren, den som ska 

tillämpa beslutet, ska kunna genomföra beslutet. Det måste alltså finnas de resurser som krävs, 

personella, materiella och ekonomiska. Dessutom krävs att omgivningen inte hindrar eller 

motarbetar den som ska tillämpa beslutet och tillämparen måste ha möjlighet att fatta beslut och 

påverka. Det tredje och sista villkoret handlar om personen själv och dennes medvetna eller 

omedvetna vilja att implementera. Personens professionella kompetens kan vara en förutsättning 

eller ett hinder för genomförande. 

 

• förstå beslutet (entydig styrning) 

• kunna genomföra beslutet (tillräckligt med resurser) 

• vilja genomföra beslutet (professionell kompetens) 

 

Om tillämparen förstår beslutet och vilken intention som ligger bakom (förhindra bränder och att 

människor kommer till skada eller avlider). Om tillämparen dessutom förfogar över tillräckligt 

med resurser (kunnig personal, utbildningsinsatser, stödmaterial osv) så kommer tillsynen att 

fungera på ett rättssäkert sätt. Detta förutsatt att personen har viljan, den rätta professionella 

kompetensen och att ingen i omgivningen hindrar eller försvårar genomförandet. (Lundquist 

1987, Lundquist 1998, Rothstein 1997, Sannerstedt 1997) 

 

Att tillämparen inte skulle ha viljan att genomföra beslutet, är det djupt orättvisa anklagelser mot 

hårt arbetande tjänstemän i välfärdssektorn eller ligger det något i det? Enligt nationalekonomisk 

forskning ligger det faktiskt något i det. Principal-agentteorin, eller huvudman-utförarteorin, på 

svenska, är en teori som används som verktyg för att illustrera och förklara relationen mellan en 
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huvudman och ett antal utförare, exempelvis staten och kommunerna, där staten är 

principalen/huvudmannen och kommunerna/tillsynspersonalen är agenterna/utförarna. 

 

Enligt teorin föreligger det ett problem mellan huvudmannen och utförarna. För det första skiljer 

sig huvudmannen och utförarnas egenintressen åt. Anta att politiker, sedda som en helhet, antas 

vilja ordna goda ekonomiska villkor för sig själva, tillskansa sig mera makt, stifta lagar som gynnar 

vissa grupper och som ökar deras chanser att bli omvalda. Sen har vi de offentliga tjänstemännen 

som har ett stort intresse av att det anslås större resurser till just deras område och därför riskeras 

att de utökar sina utgifter till en nivå som inte politikerna eller väljarna skulle anse vara rimlig om 

de fick kännedom om det. Ett liknande förhållande kan förekomma mellan MSB och 

räddningstjänsterna, där MSB förutsätter att kommunerna utövar tillsyn av rättssäkert brandskydd 

medan räddningstjänsterna känner tryck från kommunens vision om att vara företagarvänlig och 

ser emellan fingrarna i olika brandskyddsärenden.  

 

Nästa problem i principal-agentteorin, är att det föreligger asymmetrisk information. Agenten har 

alltid mycket mer information än vad principalen har och har därför svårt att avgöra om agenten 

handlar i principalens intresse. Agenter, i det här fallet kommunerna/räddningstjänsten, antas 

utföra sitt uppdrag endast i den utsträckning som det lönar sig för dem att inte lägga tiden på 

något annat. För att agenterna inte ska lägga tid på fel saker måste uppdragsgivaren, i det här 

fallet staten eller myndigheten, därför lägga ansenliga resurser på ett kontrollsystem med 

utvärdering, styrning och incitament. Det minskar förstås den resurs som verkligen kan läggas på 

den faktiska verksamheten, och därför hamnar resultatet långt under den teoretiska maxnivån. 

Men detta är eventuellt bättre än alternativet att låta agenterna jobba så mycket de själva vill med 

den inriktning på verksamheten de själva önskar. 

 

En viktig sak gällande modellen är att den bortser från människors allmänt höga grad av inre 

motivation. Den anställde kan naturligtvis känna tillfredsställelse över att göra jobbet väl. Med en 

upplevelse av stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter väljer många att jobba även på tider 

när de inte alls får betalt och när ingen annan ser att de jobbar. Georgellis et. al (2011) fann bevis 

som stöder den inneboende motivationen och pekar på att den är särskilt viktig som drivkraft för 

att jobba inom offentlig sektor. Enligt Frey (1994) tenderar den yttre motivationen att sänka den 

inre motivationen så att slutresultatet faktiskt tenderar att bli lägre. Exempel på den inre 

motivationen kan vara intresse för sitt arbete medan en yttre motivation kan vara lönen. Frey 
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finner empiriska bevis som stöder påståendet att agenter i många fall reagerar på en yttre 

motivation genom att minska sina ansträngningar för att uppfylla en viss plikt.  

 

Frågan är hur mycket kan eller ska en kommun klara av? I Sverige finns 290 kommuner och alla 

ska kunna tillhandahålla det mesta av välfärdstjänster varav en hel del verksamheter som är 

teknisk avancerade och ekonomiskt betungande. Inom ett antal experttunga områden som miljö, 

räddningstjänst och tekniska förvaltningar är ibland enda lösningen att gå samman i 

kommunalförbund eller andra samarbetsformer för att klara uppdraget. Finns förklaringen till 

varför tjänstepersoner inte alltid följer lagar och regler i styrdokument, organisation eller hos 

personen? 
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Bilaga 1. Ett urval av enkätfrågor 
 

1. Utfärdar ni förelägganden i någon form efter utfört tillsynsbesök? 

Ja Nej 

  
 

2. I vilken utsträckning, i samband med tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §, efterföljs kraven i Förvaltningslagen och 

LSO m fl vid upprättande av följande dokumentation? 

 

Tjänsteanteckningar (tillsynsprotokoll) vid tillsyn med observerade brister 

   
I ingen eller liten 

utsträckning 
I varken liten eller stor 

utsträckning 

I ganska stor eller 
mycket stor 
utsträckning 

Inte aktuellt 

Kommunicering av 
upprättade 
tjänsteanteckningar till 
ägare/nyttjanderättshavare 

      

Beskrivning av 
observationer som har 
betydelse i tillsynsärendet       

Möjlighet/information till 
ägare/nyttjanderättshavare 
att lämna synpunkter på 
tjänsteanteckning 

      

Diarieföring av 
tjänsteanteckning       

 

      

       

 

3. I vilken utsträckning, i samband med tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §, efterföljs kraven i Förvaltningslagen och LSO 
m fl vid upprättande av följande dokumentation? 
 
Förelägganden vid tillsyn med krav på åtgärd och/eller förbud (vid observerade brister) 

   
I ingen eller liten 

utsträckning 

I varken 
liten eller 

stor 
utsträckning 

I ganska 
stor eller 

mycket stor 
utsträckning 

Inte 
aktuellt 

Motivering av beslut (20 § 
FL)       
Angivande av lagstöd (20 § 
FL)       
Kommunicering av 
dokument (17, 20 §§ FL)       
Konkretisering av 
observationer med krav på 
åtgärd       

Tidsangivelse för när 
åtgärd senast ska vara 
fullgjord       

Tydlig adressat på 
ägare/nyttjanderättshavare       
Överklagandehänvisning 
(22 § FL)       
Har tillämpat lämpligt 
delgivningsförfarande       
Beslut av behörig 
tjänsteperson enligt 
beslutad delegation  

  
    

 



16 
 

4. I vilken utsträckning, i samband med tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §, efterföljs kraven i Förvaltningslagen och LSO 
m fl vid upprättande av följande dokumentation? 

Förelägganden med krav i förening med beslut om vite (vid observerade brister) 

   
I ingen eller liten 

utsträckning 
I varken liten eller stor 

utsträckning 

I ganska stor eller 
mycket stor 
utsträckning 

Inte aktuellt 

Motivering av beslut (20 § 
FL)       
Angivande av lagstöd (20 § 
FL)       
Kommunicering av 
dokument (17, 20 §§ FL)       
Konkretisering av 
observationer med krav på 
åtgärd       

Tidsangivelse för när åtgärd 
senast ska vara fullgjord       
Tydlig adressat på 
ägare/nyttjanderättshavare       
Överklagandehänvisning (22 
§ FL)       
Beslut av behörig 
tjänsteperson enligt beslutad 
delegation       

Beslut fattat av ansvarig 
nämnd (3 kap. 13 § LSO)       
Vite fastställts av behörig 
domstol       
Har tillämpat lämpligt 
delgivningsförfarande       
 

 

5. Då brister har observerats efter ett tillsynsbesök, hur uppfattar du fördelningen av den huvudsakliga 
uppföljningsmetoden mellan följande alternativ? Ange ungefärliga procentandelar. 

0
% Uppföljning via telefonsamtal 

0
% Skriftlig dokumentation kommunicerat med svarskort 

0
% Nytt tillsynsbesök på plats 

0
% Annan uppföljning 

0
% Ingen uppföljning 

6. Hur stor andel av upptäckta brister i brandskyddet inom ditt ansvarsområde bedömer du blir åtgärdade av ägare/ 
nyttjanderättshavare efter tillsyn under 2017? 

Andel upptäckta brister som blir åtgärdade 
         0

%  
 

7. Finns det skriftlig intern rutin för handläggning av tillsynsärenden enligt LSO 2 kap. 2 § och 5 kap. 1 §? 

Ja Nej 
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8. Finns det situationer då olika former av förelägganden med krav på åtgärder inte upprättats trots att de borde? 

Ja Nej Vet inte 

   
 

9. Nedan följer ett antal exempel på anledningar till att förelägganden inte upprättats då brister har observerats. 
Ange i vilken utsträckning du instämmer i nedanstående anledningar. 

   
Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt 

Bristande kunskap om 
lagstiftning       
Avsaknad av tid 
(personalresurser)       

Politisk ovilja 
      

Avsaknad av övrigt 
administrativt stöd, ex. 
rådgivning av jurist eller 
annan personal 

      

Avsaknad av administrativt 
verktyg, ex. programvara       
 
 
10. Upplever du att det finns risk för att jävsituationer (enligt Förvaltningslagen, se FL 11-12 §§) uppstår inom din 

tillsynsverksamhet? 

Mycket stor risk Ganska stor risk Inte särskilt stor risk Inte alls stor risk 

    
 

11. Nedan följer ett antal påståenden om handläggningen av tillsynsärenden inom den verksamhet som du företräder. 
Ange i vilken utsträckning du instämmer i påståendena. 

   
Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt 

Tydlighet i muntlig 
kommunikation är viktigt.       
Det är viktigt att uppföljning 
genomförs efter utförd 
tillsyn.       

Tydlighet i skriftlig 
kommunikation med 
tillsynsobjektet är viktigt.       

Kunnig tillsynspersonal är 
viktigt.       
Det är viktigt att mål och 
syfte med tillsynen är tydliga.       
 

12. Har utbildningsinsatserna från MSB (Tillsynshandboken, webbutbildningen och seminarierna) påverkat ert 
handläggningsarbete i positiv riktning med avseende på kraven i Förvaltningslagen och LSO på följande 
områden? 

   
Ja Nej 

Tjänsteanteckningar vid 
tillsyn (med observerade 
brister)     

Förelägganden vid tillsyn 
med krav på åtgärd 
och/eller förbud vid 
observerade brister 

    

Förelägganden med krav i 
förening med vite vid 
observerade brister     
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13. Nedan följer ett antal påståenden om arbetsprocessen på den eller de räddningstjänster som du företräder. Ange i 
vilken utsträckning du instämmer i påståendena. 

   
Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt 

Räddningstjänsten lever väl 
upp till 
handläggningsförfarandet 
enligt Förvaltningslagen. 

      

Vi har genomfört 
förändringar i arbetssättet 
sedan Tillsynshandboken 
gavs ut 2012. 

      

 

14. Nedan följer ett antal påståenden om MSB:s utbildningsinsatser. Ange i vilken utsträckning du instämmer i 
påståendena med avseende på den verksamhet som du företräder. 

   
Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt 

Kännedomen om innehållet i 
Tillsynshandboken är god.       
Tillsynshandbokens innehåll 
utgör ett bra stöd i 
tillsynsarbetet.       

Utbildningsseminariernas 
innehåll gav ett bra stöd i 
tillsynsarbetet.       

Webbutbildningen utgör ett 
bra stöd i tillsynsarbetet.       
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Bilaga 2. Preliminära resultat från ett urval av frågor 

Enkätundersökningen har i skrivandets stund en svarsfrekvens på 69 % och av dessa är 

räddningstjänsternas organisationstyper är fördelade enligt Figur 1 och Tabell 1. 

Figur 1: Räddningstjänstens organisationstyp 

 
 
Tabell 1: Räddningstjänstens organisationstyp 

Hur är tillsynsansvaret för den räddningstjänst 

som du företräder organiserad? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Egen räddningstjänst i 

kommunen 

51 53,7 56,7 56,7 

Gemensam nämnd 7 7,4 7,8 64,4 

Gemensam räddningstjänst (ej 

gemensam nämnd) 

5 5,3 5,6 70,0 

Kommunalförbund 25 26,3 27,8 97,8 

Annat 2 2,1 2,2 100,0 

Total 90 94,7 100,0  

Missing System 5 5,3   

Total 95 100,0   
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Figur 2: Utfärdade förelägganden 

 

 
Figur 3: Icke upprättade förelägganden 
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Figur 4: Risk för jävsituationer 

 
 
Tabell 2: Frekvenstabell över deltagande i MSB:s seminarier 

Hur stor procentandel av personalen som arbetar med 

tillsyn har uppskattningsvis deltagit i MSB:s seminarier om 

Tillsynshandboken under 2015? - har deltagit i MSB:s seminarier 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 11 11,6 12,8 12,8 

15,00 1 1,1 1,2 14,0 

20,00 5 5,3 5,8 19,8 

25,00 3 3,2 3,5 23,3 

30,00 1 1,1 1,2 24,4 

50,00 19 20,0 22,1 46,5 

60,00 1 1,1 1,2 47,7 

66,00 1 1,1 1,2 48,8 

70,00 1 1,1 1,2 50,0 

75,00 4 4,2 4,7 54,7 

80,00 6 6,3 7,0 61,6 

90,00 4 4,2 4,7 66,3 

95,00 2 2,1 2,3 68,6 

100,00 27 28,4 31,4 100,0 

Total 86 90,5 100,0  

Missing System 9 9,5   

Total 95 100,0   
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Figur 5: Önskemål om ytterligare stödinsatser 

 

 

 
 
 


