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Sammanfattning

Inledningl

ifram förslag ökad konkurrens kommunal verk-Regeringen 1992lade om
förviktigt medelRegeringen konkurrenssamhet. bedömde är attatt ett

föreslogeffektivitet inom kommunala sektorn ochuppnå ökad den att
innefattartillåtna i verksamhet inteskall sådanentreprenader vara som

socialtjänstlagens, sjukvårdslagens,myndighetsutövning inom hälso- och
primär-försöksverksamhet kommunalmedtandvårdslagens och lagens om

ändringar i räddningstjänstlagenbehovetområden. Fråganvård avom
Regeringen tillkallade därför särskild utreda-ytterligare.borde övervägas en

för räddningstjänstenför formerna den kommunalaöveratt m.m.re se
entreprenad inom räddningstjänstenfrågansamband medI utrettsatt om

räddningstjänstområdet be-samarbetet kommunerna påhar också mellan
brandförebyggande i förstabedömning betydelsesotningenshandlats. En av

prövningimkanaleroljeeldade anläggningarhand vad och samt omenavser
inom sotningsvä-avreglering möjlig för inslaget konkurrensökaär att aven

räddningstjänstensstatligagjorts. Därtill förslag denhar har rörandesendet
organisation i krig fram.lagts



2 Förnyelse den kommunalaav

verksamheten

Under de åren har gjortstatsmakterna viktiga förändringarantalsenaste ett
förgrunderna kommunaladen verksamheten. Förändringarna har bl.a.av

gjorts led i förnyelsenarbetet med offentligaden sektorn ochettsom av som
förberedelse för Sveriges deltagande i europeiska integrationen.denen

Den kommunallagen kommunerna och landstingen betydandenya ger en
frihet utforma sin organisation välja formeroch för sin förvaltning.att att

förLagen uttryck statsmakternas avreglerasträvan den kommunalaattger
organisationsektorns och verksamhetsformer.

Räddningstjänstutredningen frågan införandehar entreprenadsett om av
i kommunal verksamhet avreglering inomoch sotningsväsendet ettsom
utflöde reformarbetedet inompågår den kommunala sektorn ochav som

för politiskuttryck vilja räddningstjänstområdetockså skallett attsom en
effektiviseraskunna omprövning de verksamhetsfor-nuvarandegenom av
Med dessa särskildaverksamheters inriktning förpå åtgärder med-merna.

borgarnas följerskydd och säkerhet samtidigt krav på belysaett att noga
följderna förändring.av en

3 iEntreprenad kommunal
räddningstjänst

1962 års brandlag, 1974 års brandlag och 1986 räddningstjänstlagårs allager
föruttryck viss försiktighet det gäller överföra räddningstjänstnär tillatten

kommun.änannan
Räddningstjänst enligt räddningstjänstlagenär de verksamheteren av som

kommunen enligt lagstiftningenden för civila försvaretdet förbe-måstenya
för förhållandenareda höjdunder beredskap.

förKostnaderna räddningstjänstenden kommunala har kraftigtökat un-
der den tioårsperioden. Kostnaderna tillbestår den helt övervägandesenaste

Årskostnadendelen personalkostnader. för heltidsanställd med bered-av en
skap dygnet miljoner1,4 kronor.ärrunt ca

Utredningen identifierat frågeställningarhar antal särskild betydel-ett av
vid räddningstjänst på entreprenad. Det gäller myndighetsutövningse ge-

enskild, samband förebyggandemellan och undsättande verksamhetnom
den räddningstjänstenkommunala vid höjd beredskap.samt

Utredningen gjorthar samlade bedömningenden entreprenadsy-att ett
förknippasmåste villkor, imed antal varje enskilt fall måstestem ett som



beaktas kommunen vid upprättande entreprenadavtalet. l denna be-av av
dömning har krav på sambandet räddningstjänstmed i kris krigoch vägt
särskilt tungt.

i egentliga meningEn ordets verklig konkurrens mellan kommunal skötsel
och privat entreprenad skulle fingekräva kommunerna tillämpaatt samma
villkor privatade via sidoverksamhe-entreprenörerna, t.ex. attsom genom

intäkternaöka och därmed begränsa räddningstjänstens bruttokostnader.ter
Kommunerna måste då också utvidgad upphandlingskom-anbuds- ochen

Enligt nuvarande lagstiftning har kommunerna inte privatamedpetens.
likvärdiga förutsättningarentreprenörer sköta räddningstjänsten och nå-att

förändring därvidlag enligt utredningen inteär aktuell.gon
Utredningens förslag innebär, kommuner önskarså bör rättatt attsom ges

utförandetöverlåta skadeavhjälpandede räddningsinsatsema tillav en en-
förebyggandetreprenör. Den planerande och verksamheten bör idock även

fortsättningen handhas kommunerna behåller det samlade ansvaretav som
för räddningstjänsten. Också räddningsledaren, vid insats har långt-som en

befogenhetergående skyldigheteroch myndighetskaraktär, förblibör hosav
kommunen.

i räddningstjänstenSamverkan4

Räddningstjänstkommitténs Effektivare räddningstjänst skis-betänkandeI
organisation den kommunala räddningstjänstenserades den av som senare

propositionen fast tillfastlades riksdagen. slogs skallI kommunerna taattav
möjligheterna utnyttja varandras för räddningstjänsten ochatt resurservara

förebyggande verksamheten.den
En svaghet med kommunalt Räddningstjänst-huvudmannaskap ansågs av

kommittén olika förutsättningar ikommunerna mångapå grundattvara av
fall inte hand olyckssituationerpå skulle kunna alla de olikaklaraegen av

uppkommer.som
Kommittén utgick ifrån samverkan mellan kommunerna skulleatt genom

svårigheter ekonomisk kompetensbrist, tillgång till specialutrust-natur,av
ning kunna hanteras tillfredsställandepå sätt.ettm.m.

visserligenSamverkan har särskiltökat under de knap-årensenaste men
i takt eftersträvades. sig i räddningstjänstutred-den visarDetpast som

ningens studier incitamenten förde ekonomiska inte varitsamverkanatt
tillräckligt Vinstenstarka. intemed samverkan nackdelen detuppväger av
minskade inflytande för kommunledningen formaliserad samverkansom en
skulle innebära.
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Enligt utredningen inte för lagstiftningen förbör närvarande skärpaman
eftersom f.n. viss ökningpåskynda samverkan det märks samarbe-att en av

tet.
hittills inte haftDen regionindelning skulle underlätta samverkan harsom

frittstimulansetfekten. stället regionindelningenden avsedda I hämmar ett
Även falltjänster iutbyte mellan kommunerna. länsgränser har någraav

visat sig för Regionindelningen inte fyllahinder samverkan. tycksutgöra ett
avskaffas.egentlig funktion därförnågon och skulle kunna

sotningAvreglerad5

finns förebygganderäddningstjänstlagen bestämmelserI åtgärder motom
brand. Bl.a. räddningsnämnd fördär kommunens skallatt attanges svara

utförssotning regelbundet.
Räddningstjänstlagen, räddningstjänstförordningen och rädd-statens

ningsverks föreskrifter sotningsfrister i sotningen.reglerar dag Kommu-om
indelade skorstensfejarmästarei sotningsdistriktär mednerna en som an-

försvarig varje distrikt. Skorstensfejarmästaren kommunens rädd-utses av
ningsnämnd.

Statistik efterantalet bränder brandorsak, tagits fram Svens-över som av
Brandförsvarsföreningen,ka visar soteld brandorsak kommeräratt en som

ganska listan. sjunkande tiolångt på Trenden också under deär senastener
åren. Om utvecklingen femtioårsperiodpå soteldar underman ser av en
finner vanligaresoteld mycket under 1940-talet då eldning medattman var

vanlig.ved var
form för förebyggande brister.Nuvarande brandskydd har klara Genom

kombinera myndighetsfunktion och verksamhet entreprenad blirpåatt sam-
hällets otydlig. Myndigheternas uppgift in-roll övervaka samhälletsär att

miljömål minimera riskerna för Till-upprätthålla och skada.tressen attav
hjälp sakkunniga i sinoch kontroll kan ske med övervakastursyn av som av

ansvariga myndigheter. ventilationskontroll,Exempel sådan kontrollpå är
hisskontroll m.m.

Sotningsväsendet utformat oflexibel lösningdet påär är ettsom nu en
brandskyddsproblem. Sannolikt brandtillfállena inte iskulle öka någon stör-

utsträckning sotningen falluteblev, i gäller oljeeldadedetnärvartre om
anläggningar. finnsDet heller inte forskningsresultat entydigtnågra som
visar i vilken omfattning sotning imkanaler minskarrökkanaler ochav

brandtillfällen.antalet
När det gäller imkanaler oljeeldade anläggningar brandriskenoch såär

obetydlig inte tillsyn frånden motiverar regelbunden samhället avseendeatt
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det enskilda objektet. Sotningsfristema tillämpas i praktiken på sådantett
ifrågasättasdet kansätt reglerna behövs.att om

Det behövs fortsättningsvisäven både viss sotning och brandskyddskont-
roll i form.någon förAnsvaret brandskyddskontrollen liggaskall depå
kommunala räddningsnämnderna. förAvgörande för sotningenansvaretom
skall kunna överföras från samhället till fastighetsägaren vilken riskbe-är
dömning görs när det gäller brandfaran.som

Genom den samhällsnytta brandskyddskontrollen i samband medsom
sotning har det varit nödvändigt skorstensfejarmästamaansetts attge ge en
monopolliknande arbetssituation. Därmed skulle intedessa behöva falla

förundan påtryckningar från kunderna fritt genomförakunna myndig-utan
hetsutövningen i samband sotningsarbetetmed utfärdaoch behövliga före-
lägganden riskera förlora sina kunder.utan att att

I dagens framstårläge denna ordning otidsenlig. Inom många andrasom
områden där samhället tagit har avreglering kunnatett stort ansvar en

Ävengenomföras. sotningsväsendet bör bli föremål för sådan avreglering.en
Det bör kunna skapas valfrihet för husägarna den skorstens-atten engagera
fejare eller besiktningsman tycker billigastbäst och utför detsom man
beställda arbetet.

För skapa ökad konkurrens inom sotningsområdetatt och ökad valfri-ge
het åt den enskilde fastighetsägaren förändringarbör i det nuvarande regel-

ske. Det sotningsmonopoletnuvarande börsystemet sålunda avskaffas och
för genomförande sotningen läggas fastighetsägaren.påansvaret Deav

kommunala räddningsnämndernas roll bör begränsas till för brand-ansvaret
skyddskontroll fastighetema. Ett genomgående i de frånmånga brevtemaav
allmänheten kommit till utredningen är önskemålet få sinattsom sota
eldstad själv. Redan räddningsnämndenkan medge iboende avlägsnaattnu
bygder få utförakan sotningen själv. Sotningsarbetet bör i framtiden kunna

utföras de fastighetsägare eller anställda fastighetsägarnahos såav som
önskar.

avsiktI skapa valfrihet och sotningsområdetkonkurrens på förbör denatt
tvingandekommunerna bestämmelsen ha skorstensfejarmästareattom en

och denne skall ha sotning distriktetmonopol på i slopas. Dettaatt utgör
inget hinder för kommunerna isig sotningsservice finnsatt attengagera
tillgänglig för husägarna ingen fungerande marknad med konkurrens kanom
förväntas uppstå.

Ett borttagande förtvånget kommunerna ha skorstensfejannästa-attav en
förändrar radikalt avtalssituationen mellan kommunen enskildeoch denre

skorstensfejarmästaren. förGrunden långtidsavtal försvinnernuvarande
därmed. Om kommunen sig sigbehöva i sotningsverk-anser engagera
samheten, därför inte möjligtdet för dåligtär på grund kundun-t.ex. att av
derlag för skorstensfejarmästare sig, fåretablera kommunen sluta detatten
avtal behövs och båda kanparter acceptera.som som
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räddningstjänstStatlig6

räddningstjänsten vid beredskap ochtillämpningenUppdraget överatt avse
räddningstjänsten sinkrig statliga har bakgrundi i första hand vad gäller den

oklar-från Luftfartsverket till regeringen, där verket pekar påi skrivelseen
flygrädd-vid höjd gälleri ansvarsförhållandena beredskap detheter när

ningstjänsten.
miljöräddningstjänsten till sjöss sjörädd-visat ochUtredningen har att

flygräddningstjänsten. Dessaningstjänsten likartade problemhar tresom
tvingade med Försvarsmaktenstatliga räddningstjänster är att samgruppera

sinauppgifter allaför sina överlåta alla ellerkunna lösa nästanattsamtatt
höjd skertill beredskap. Dettaoperativa Försvarsmakten underresurser

enlig-myndigheterna, antingen ienligt särskilda avtal tecknats mellansom
därför visat sigutfärdad förordning detregeringen ellerhet med attav

praktisktnågorlundanödvändigt för uppgiften skall kunna lösas på ettatt
sätt.

ansvarsfördelningenintressekonflikter för renodlaundvika ochFör attatt
fast för olikaföreslås lägga destatsmakterna skall ansvaretatt grenarna av

i fred vid höjd beredskap och dettastatlig räddningstjänst såväl görsattsom
förordat i sin skrivelse,enlighet Luftfartsverket d.v.s.i med vad ansvaretatt

miljöräddningstjänsten till sjöss och sjörädd-för flygräddningstjänsten,
Lagtekniskthöjdöverföres till vid beredskap.ningstjänsten Försvarsmakten

bemyndigas frånregeringen meddela lagenföreslås detta görs så attatt att
statliga räddningstjänstenföravvikande föreskrifter denrör ansvaretsom

höjdunder beredskap.
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Inledning1

Bakgrundl.l

konkurrensfram förslag ökadproposition 199293: 43iRegeringen lade om
viktigtRegeringen bedömde konkurrens äri kommunal verksamhet. ettatt

ochsektorneffektivitet inom kommunaladenför uppnå ökadmedel att
intetillåtna i verksamhetsådanskallföreslog entreprenaderatt somvara

sjuk-socialtjänstlagens, hälso- ochmyndighetsutövning inominnefattar
försöksverksamhet med kom-och lagenstandvårdslagensvårdslagens, om

räddnings-ändringar ibehovetprimärvård områden. Fråganmunal om av
ytterligare.tjänstlagen borde övervägas

regeringsformenvidare enligt kap. 6 §konstaterades lpropositionen lI att
tillmyndighetsutövning får överlämnasinnefattar endastuppgifter som

finns för i vårdenstöd det lagprivaträttsliga det attsamt enavomorgan
det hartillinte får överlämnas någonangelägenhetkommunal annan om

uppgiften.handhavandetsärskild ordning förföreskrivits aven
regeringsfor-imyndighetsutövninginnebörden uttrycketBeträffande av

hänvi-propositionentillförarbetenairegeringen detkonstaterade attmen
förvaltningslagenförutvarandedefinition fanns itill dendensats som

definieras inteförvaltningslag 1986: 2231971:290. gällandeI termennu
förvaltningslageni dendock begreppetmyndighetsutövning. sak harI nya

innebörd påUttryckets närmareinnebörd 198586380 55.prop. s.samma
rättspraxis.förvaltningsområden fastställsolika ytterst genom

43anförde vidare i 199293:Regeringen prop.

Konkurrenskommittén föreslagithar möjligheterna till skallentreprenadatt
omfattaockså den kommunala räddningstjänsten. Regeringen i principdelar
kommitténs uppfattning. Man förhållandetmåste dock beakta det rädd-att

inslagningstiänsten har myndighetsutövning och räddningsleda-ett stort attav



l4

har mycket befogenheter intrånggöra istora prioriteraren att rätt,annans
mellan olika skadeobjekt insatsennär görs Räddningsledaren kan ocksåm.m.
beordra allmänheten, myndigheter, företag och kommuner på olika sättatt
medverka i räddningstjänstinsats. Sedan antal år pågår dessutomen ett ett
reformarbete, innebär integrering fredsräddningstjänsten och civil-som en av
försvarsverksamheten. Regeringen hari 199192: 102 föreslagit kom-prop. att

skall ha för genomförandet på lokal nivåmunerna denansvar av senare
uppgiften.

Det är angeläget också den kommunala räddningstjänstenatt utvecklas och
effektiviseras fortlöpande. Ett sätt åstadkomma detta ökadatt är samverkan
mellan kommunerna och andra myndigheter och har lämpligaorgan som

för räddningstjänsten. En skyldighet samarbeta finnsresurser redan inskri-att
i räddningstjänstlagen l986: 1102.ven

Lagen också vissa möjligheter till samverkan med industrin. Om vidger det
anläggning i kommun har organiserats särskild enhet fören räddningsin-en en

vid anläggningen får kommunensatser träffa avtal med innehava-ägaren eller
anläggningen enheten ingåskall räddningsstyrkaattren iav räddnings-om som

kåren. 20-tal industriföretagEtt medverkar på detta isätt den kommu-numera
nala räddningstjänsten. En kommun har också rätt överlåta åt någonatt annan

räddningsinsatsergöra kräveratt särskild kompetens. Ett antal kommunersom
använder med stöd denna bestämmelse inom den kemisk tekniskaav resurser
industrin för upprätthålla beredskap föratt kemikaliebekämpning.en

l Danmark har Falcks Redningscorps AS sedan 1920-talet åtagit sig brand-
släckning på framföralltentreprenad åt små och medelstora kommuner. I dag
har 170 danska kommuner avtal med Falcks. Det kan dock påpekasca denatt
kommunala brandinspektören har det primära iäven dessa kommu-ansvaret
ner.

I propositionen framhölls vidare kommun såatt önskar bören som ges
möjlighet bedriva räddningstjänst iatt entreprenadforrn. Stora delar detav
förebyggande brandskyddet och utryckningsverksamheten utförs inom sam-

organisation och till del med Sambandetma mellanen samma resurser.
dessa båda verksamheter bör studeras. Också frågan hur myndighets-om
utövningen i samband med överlåtelse räddningstjänst till entreprenörav en
skall utformas bör förslagprövas och till särskilda bestämmelser i detta
hänseende läggas fram.

Vad anbudsupphandling inom sotningsväsendet anförde regeringenavser
i propositionen bl.a. följande s. 18.

Enligt konkurrenskommittén skulle ökad konkurrens mellan entreprenöreren
anbudsförfarande effektiviseraett sätt sotningen.genom Enett attvara annan

möjlighet skulle enligt kommittén kunna avskaffa kommunensattvara ansvar
för sotningen utförs ioch ställetatt lägga fastighetsägarna.påansvaret

Regeringen delade vidare konkurrenskommitténs bedömning det inteatt
kan tidsenligt skorstensfejarmästare förordnasatt för tidsbe-vara en en
stämd period, dvs. tills han uppnår 65 års ålder s. 18.
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förord-möjlighet för kommunen omprövaolika skäl finnasDet bör attenav
skeförutsättning detta kanvissa tidsintervaller undernandet med utan attatt

fordrar emel-eftersätts. Verksamhetenbrandförebyggande verksamhetenden
tillräckligtunderförordnandet beräknas gällaenligt regeringen kanlertid att en

utbildninginvesteringar ochför möjliggöra avskrivningtidlång att avav
sotningspersonalen.

tidsbe-tillämpaförrättsligt hinder kommunfinns inte någotDet ettatten
intedockskorstensfejarmästare Det ärförordnande när utses.gränsat en ny

intetill punktändring stånd på dennasannolikt någon kommer stats-att om
entreprenadavtallångvarigaförändring. Ordningen medinitierarmakterna en

möjligt upphöra.skorstensfejarmästareför bör om
formerna föranledningfinns övervägaRegeringen bedömer det attatt om

för ökaförnyas andraskorstensfejarmästare också på sättkan attutseende av
konkurrens.inslaget av

för-anfördepropositionen199293: SoU9utskottsbehandlingen bet.I av
rskr.l05FöU3y,yttrandetill Socialutskottet lämnatisvarsutskottet ett

anbudsupp-räddningstjänsten ochkommunalaföljande denvadbl.a. avser
f..42sotningsväsendethandlingen inom

i vilkenmotion detförsvarsutskottetriksmöte behandlade1990 årsUnder en
avskaffas. Utskot-brandförsvarsmonopolet skulleföreslogs kommunaladetatt

viktigt skilda kommuner6 det199091: FöUl äranförde då bet. att atttet s.
beredskapsförberedelser-räddningstjänstnivå sin ochlikvärdig påhåller atten

betydelse-effektivt. Vidare framhölls detgenomförasför kris krig kanochna
befattningar.räddningschefer fred krigsplaceras i motsvarandei kanfulla i att

inominförande entreprenadfråganvidareansågFörsvarsutskottet att om av
vadförutsättningslöst änpå sätträddningstjänsten måste utredas ett mera

frågan privatborde ställasEnligtföreslagit. utskottetregeringen entre-om
befolknings-samordningförenlig med kravet påprenadverksamhet avvar

räddningstjänstenskrigsorganiseringräddningstjänst,skydd och resurserav
utryckning.brandskydd ochi samband medmyndighetsutövningsamt
sotningen bordevad gälleruppdragmenade också utredarensUtskottet att

avreglering borde prövasförutsättningslöst. långtgåendeEngöras mermera
brandskyddskontrollenmyndighetsuppgiftenliksom egentligahur den

tillgodoses.skulle kunna

Direktiven1.2

särskild utredaretillkallafebruari 1993Regeringen beslutade den 25 att en
räddningstjänsten Iformerna för kommunalaför denöveratt m.m.se

dir. 1993: 30 bl.a.direktiven sägs
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börDet närmare prövas det möjligtärnu medge kommunattom uppdraatten
åt entreprenör hålla beredskapen föratt och räddningsinsatserna. Omsvara
utredaren finner detta möjligt,äratt skall han lägga fram förslag formernaomför sådan entreprenadverksamheten och överväga behovet särskiltettavprövningsförfarande när kommun önskar tillövergå entreprenaddrift.en

I samband med fråganatt entreprenad inom räddningstjänstenom utreds
bör också samarbetet mellan kommunerna på räddningstjänstområdet be-
handlas. Utredaren skall kartlägga i vilken omfattning räddningstjänstlagens
intentioner på detta område uppfyllts och, han finner det befogat, föreslåom
ytterligare åtgärder från statsmakternas sida för utökatatt samarbeteett
skall komma till stånd.

Utredaren skall göra bedömning sotningens brandförebyggandeen av
betydelse i första hand vad oljeeldade anläggningar imkanalerochavser

pröva avregleringsamt möjligär för öka inslagetom en konkurrensatt av
inom somingsväsendet.

Tillänápningen räddningstjänstlagen vid beredskap och i krigav bör ses
över, forstai hand vad den statliga räddningstjänsten i frågaavser ävenmen

kommunaladen räddningstjänsten ochom beträffande länsstyrelsens upp-
gifter. Härvid bör fråganäven avgränsning till lagstiftning förom annan
totalförsvarets civila del behandlas.

Direktiven i dess helhet framgår bilagaav

1.3 Utredningsarbetets bedrivande
Utrednirgen har genomfört antal besök vid myndigheter,ett kommuner,
företag o:h organisationer. Statens räddningsverk har besökts för inhäm-att

verkets på de frågeställningarta utredningensyn haft i uppgiftsom att
behandla. Utredningen har vidare träffat för Luftfartsverket,representanter
Sjöfartsverket och Kustbevakningen för överläggningar räddningstjäns-om

i krigten
Ett antal kommuner har besökts för inhämta kunskaper olikaatt om

kommunzrs organisation räddningstjänsten och vilka åtgärder plane-av som
för höja effektiviteten i räddningstjänsten.at;ras Besök har gjorts i Botkyr-

ka-Salem Göteborg-Mölndal, Helsingborg, Sollentuna-Upplands Väsby och
Uppsala.

hearingEn rörande på kommunal räddningstjänst och räddnings-synen
tjänst på entreprenad har hållits med räddningschefer, räddningsnämnder
och komnunstyrelser i Hallands län.

Studiebesök har genomförts i Danmark och Finland där organisationen av
räddningstjänsten har studerats. Se bilaga 2.



Utredningen har sammanträffat företrädare förmed Falcks i Sverige AB.
hearingEn sotning har hearingen företrädare förI deltogarrangerats.om

räddningsverk,Statens Riksrevisionsverket, Statens naturvårdsverk, Bover-
ket, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Skorstensfejarmästares Riksför-
bund, Sveriges Fastighetsägareförbund Länsförsäkringar i Gävleborgssamt
län.

Utredningen har sammanträffat företrädare för Skorstens-med Sveriges
fejarmästares Riksförbund.

studiebesökEtt har genomförts vid företaget Pulsonex tillverkareAB av
oljepannor ringamed sotbildning.

framställningar1.4 Inkomna

Luftfartsverket 1991-10-28 Ansvarsförhållande för tlygräddnings-
Överlämnad till tjänst

frånutredaren
Regeringen.

Gotlands kommun Avskaffande1993-10-14 sotningsmonopoletav
Konkurrensverket 1993-1 1-28 Synpunkter anledningmed denav

sotnings-pågående översynen av
väsendet

Sveriges skortens- 1993-12-17 Sotning och brandskyddskontroll
fejarmästares
riksförbund

Agneta Rehnvall 1993-03-24 Angående räddningstjänst på
Borgarråd, entreprenad
Stockholms stad

Härutöver har 200 inkommitskrivelser enskilda sotnings-från angåendeca
väsendet





2 Förnyelse den kommunalaav

verksamheten

Under de åren har statsmakterna gjort viktigaantal förändringarsenaste ett
förgrunderna den kommunala verksamheten. Förändringarna har bl.a.av

gjorts iled förnyelsenarbetet med offentligadenett sektorn ochsom av som
förberedelse för Sveriges deltagande i den europeiska integrationen.en

Den kommunallagen 1991:900, iträdde kraft den januarilnya som
1992, kommunerna landstingenoch betydande frihet utforma singer atten
organisation och välja former för förvaltning.sinatt Lagen föruttryckger
statsmakternas strävan avreglera den kommunala sektorns organisationatt
och verksamhetsformer.

Riksdagen beslöt 1992 generellt statsbidrag tillett kommunernanyttom
benämnt statligt utjämningsbidrag. Avsikten dels skapa likvärdigaattvar
ekonomiska förutsättningar för kommunerna, dels komma från deatt spe-
cialdestinerade statsbidragens styrning verksamheten ioch ställetav ge

möjligastörsta handlingsfrihet för kommunerna. Genom det utjäm-nya
ningsbidraget alla i påse får kommunerna själva förpengar ansvareten

bestämma medlen föroch metoderna genomförandetatt sin verksamhet.av
Därmed avsåg statsmakterna också skapa för flexibilitetökadatt utrymme
och förutsättningarbättre för förnyelse utveckling.och Inga uppgifternya
skall läggas på kommunsektorn finansieringsmöjligheter anvisas.utan att

Den januaril i år samtidigtträdde med EES-avtalet den lagennya om
offentlig upphandling 1992: 1528 1993:omtryckt 1466 i kraft. Lagen, som

förär bl.a. statliga myndigheter, kommuner och landsting inne-gemensam
bär anpassning till EG: direktiv på upphandlingsområdet. viktigEn idelen s
den svenska konkurrenspolitiken den offentligaär verksamheten iatt större
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kostnadsminsk-utsträckning förskall konkurrens. Ett uppnåutsättas sätt att
ningar tjänster marknaden iupphandla och på denär öppnaatt varor

offentligakonkurrens, kan den verksamhetenutsättaattett annat vara som
fall potentiell tillräckligför konkurrens. kan konkurrenssådan I många vara

effekt.för skall önskvärdatt man
Lokaldemokratikommittén fram1992 betänkandetnovember ladeI

föreslogSOU 1992: 128. betänkandetKommunal uppdragsverksamhet I
kommittén treårig försöksverksamhet vilkenunder kommuner och lands-en

sälja sina tjänster tillting skulle både varandra och på denrätten attges
kritiska förslaget.remissinstansermarknaden. Många Iöppna motvar prop.

demokrati regeringen förutskickat frågan199394: 188 Lokal har att om
till remissutfallet,kommunal uppdragsverksamhet, bl.a. med hänsyn skall

vidare.beredas
införande i verk-Utredningen frågan entreprenad kommunalser om av

utflödeavreglering inom sotningsväsendet bl.a. detsamhet och ett avsom
inom uttryckreformarbete pågår den kommunala sektorn och ettsomsom

räddningstjänstområdet effektivise-för politisk vilja skall kunnaocksåatten
verksamhetsformerna.omprövning Med dennade nuvaranderas genom av

särskilda inriktning för ochpå åtgärder medborgarnas skyddverksamhets
följderna föränd-följer samtidigt belysasäkerhet krav påett att av ennoga

utredningen gjort sina överväganden.ring. denna bakgrundDet är mot som
kommittéeri särskilda direktiv till samtliga ochRegeringen har 1994: 23

föreskrivit förutsättningslöst huruvidaskallutredare utredarna prövaatt
förslag tillviss i offentlig regi. redovisas delsverksamhet behöver ske Nedan

räddnings-införande inom kommunalaentreprenadsystem denhur ettav
genomföras, avreglering sotningen kantjänsten dels hurskulle kunna en av
angivna prövning viss verksamhetsi direktivenske. Det uppdraget avom

tillgodosetts.offentligt har därmedkaraktär åtagandeav
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kommunaliEntreprenad
räddningstjänst

ibehandlingEntreprenadfrågans3.1

lagstiftningen
1962 års brandlag

skullebrandförsvar,hållavarje kommunåladebrandlag1962 års att ett som
§. Länssty-brand ltrygghet skadaanspråk påskäligatillfredsställa mot av

skyldighe-befria fråndelvis kommunhelt ellermöjlighetrelsen hade att en
släck-träffat betryggandeavtalkommunenhålla brandkår,attten omom

fråni ellerkommunbrandkårfrån kommunalningshjälp annanannan
i kommu-kommunal brandkårskullebrandkårSådanbrandkår. somanses

4 §.nen
i 2 ochställe lagenbefrias från pådensåledeskunde annatKommunen

anskaf-ochbrandkårspersonalanställaföreskrivna skyldigheten att§§3 att
anordningar.erforderligaandraochmateriel, byggnaderunderhållaoch

iingickinteenligt lagenbrandchefenvicebrandchefen ochGenom att
skyldighetenfrånbefriasintedock utsekommunen attbrandkåren kunde

befattningshavare.dessa
brandsläckningen påöverlåtahinderutgjorde ingetlydelseLagens attmot

till brandlag ochförslagpropositionen medtill privata företag. Ientreprenad
utförligtdepartementschefenredovisadebrandstadga ett omresonemang

12 56-58. Han1962:entreprenadbrandkårer prop.lämpliga meddet s.
iinte vårtbrandkårer prövatsmed sådanadärvidkonstaterade systemetatt

enligt hanstordei Danmarkutsträckning tillämpasiland. detAtt stor
bebyggelsen, den stör-med densannolikt tätarehänga sammanresonemang
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folktätheten och de kortare köravstånden. Han ansåg det tveksamt,re om
entreprenadbrandkårer kunde bli ekonomiskt möjliga i sådana områden av
vårt land icke kunna bära heltidsanställd kommunalsom anses upp en
brandkår.

Departementschefen anförde vidare entreprenadsystemet lätt kundeatt
medföra viss sammanblandning offentliga angelägenheter och privaten av
förvärvsverksamhet. Olägenheterna skulle framförallt gälla brandchefemas
ställning bakgrund grundsatsen imot svenskt brandförsvar det släc-attav
kande förebyggandeoch det brandförsvaret såvitt möjligt skall ombesörjas

organisation och personal. Det enligt departementschefenav samma vore
mindre lyckligt entreprenadavtal medföraskulle det släckande brand-attom
försvaret kommer ledas befälhavaren för den privataatt brandkår,av som
omfattas avtalet, medan den kommunale brandchefen endast skulleav om-
besörja det förebyggande brandförsvaret. Om å andra sidan brandchefen
även ansvarig för det släckande brandförsvaret skulle nackdel liggavore en
däri, han inte entreprenadbrandkåratt kan fågentemot inflytan-en samma
de på personalens anställning, utbildning tjänstgöringsförhållandenoch som
i kommunen anställd brandkår.en av

För bibehålla det önskvärda sambandetatt mellan släckande förebyg-och
gande brandförsvar kunde i stället tillövervägas kommunal brandchefatt

den hos entreprenadföretagetutse anställde befälhavaren för dess brandkår.
Departementschefen ansåg det emellertid självklart brandchefens skyl-att
dighet till fullgörentreprenören sinaatt skyldigheteratt kom-se gentemot

enligt avtalet oförenlig med hans ställning såsom anställd hosmunen var
entreprenören.

Med hänsyn till vad han sålunda anfört, ansåg departementschefen detatt
mindre troligt kommunerna skulle finnaatt det ändamålsenligtvar att

överlåta brandsläckningen till privata entreprenörer. Om likväl sådana av-
tal, visadesde ekonomiskt föratt kommunerna,genom vara gynnsamma
skulle bli aktuella, fick det närmare undersökas garantier för effektivitet,om
tillsyn och ojävighet förelåg.

1974 års brandlag

Genom 1974 års brandlag skapades vidare fastareoch omkringen ram
kommunernas skyldighet ingripa vid andra nödlägen brand.att än Det
moderna räddningstjänstbegreppet etablerades.

frågaI möjligheten för kommunerna bedriva räddningstjänst påattom
föreslogentreprenad räddningstjänstutredningen i sitt betänkande Rädd-

ningstjänst, SOU 1971:50 ordning motsvarade det gälldeen som som
enligt 1962 års brandlag. En kommun har träffat avtal betryggandesom om
hjälp från enskilt företag skulle kunna länsstyrelsenett helt eller delvisav
befrias från skyldigheten hålla brandkår. Befrielsen skulle kunnaatt avse
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ocksåbefrielsenskulleförslagetEnligtdel denna.ellerhela kommunen en av
anpassadbehövdeintebrandkårkommunensinnebära varakunna att egen

räddningstjänst.formervissaviss ellerför aven
1973: 185propositionenemellertid i prop.Departementschefen anförde

heltförutsättningar eller behovaldrig föreliggatorde140 det attatt avs.
entreprenadföretag.enskilti tillräddningstjänsten kommunöverlåta etten

beredskap,högi första hand de krav påbedömning beaktade hanVid denna
räddnings-skiftandeutrustning deallsidigkvalificerad personal och som

kom-medföra resultatet dentjänstuppgifterna skulle komma samtatt av
januarigenomförd den lmunindelningsreform i huvudsak skulle varasom

för deldepartementschefenenligt kommunborde1974. Däremot avenen
i helhet påräddningstjänsten dessöverlåtaavtal kunnasitt område genom
räddningstjänstformerför viss vissaellerenskilt Ansvaretett avorgan.

överlåtas påkunnafråga del kommunen,i hela ellerborde också, avom en
motsvarande sätt.

utredningsförslaget till brand-remissbehandlingensamband medI nyav
auktorisationsförfarandefråganremissinstanserlag några etttog omupp

vissförenligt avtal skullefråga företaginföras iborde svarasomom
förordapropositionen inteDepartementschefen ville iräddningstjänst. att

emellertidtilladeinföras Hanförfarande skulle då.sådantett

utsträckningvisa i kommererfarenheten kommunerna störreSkulle attatt
brandkårer ochräddningstjänstuppgifter kommunalaåt andra änuppdra organ

faststäl-brandordningama skallde kommunalaprövning skerden näratt som
tillräcklig enhetlighet, börinte säkerhet ochlänsstyrelsenlas anm.:av ger

auktorisationsförfarande påfrågan nytt.tasett uppom

föreskrevsi 1974 brandlagförsta andra punkten årsstycketI 6 § att om
frånräddningstjänsthjälp förbetryggandeavtalathadekommunen om

befriafick delvis kommu-brandkår, länsstyrelsenräddningsorgan änannat
prövning avsågsLänsstyrelsensskyldigheten brandkår.från hållaattnen

föreskrivna förfarandet medi i lagen dåliksom dittills ske samband med det
ändring i denna.brandordning ellerfastställande kommunens avav

räddningstjänstlag1986 års

föreslog rädd-1983: 77SOUEffektiv räddningstjänst,sitt slutbetänkandeI
träffafå avtalskulleningstjänstkommittén kommun attatt annanenomen

räddningstjänsten i kommunenskall skötaellerkommun annatett organ
Skötseln kommunensiräddningstjänsteni kommunen.medverkaeller av
få överlåtas åtdock endasti helhet skulleräddningstjänst dess annanen

inte längrelänsstyrelsensamtidigtinnebarKommitténs förslag attkommun.
kom-fastställandemedförfarandeteftersomavtal,skulle sådanapröva av

skulle upphöra.räddningstjänstplanermunala



propositionenI förslagmed till räddningstjänstlag anförde departements-
chefen Följande i fråga möjligheterna till överlåtelse räddningskårensom av
uppgifter prop. 198586: 170 30s.

En väl fungerande räddningstjänst viktig förär människors säkerhet till liv och
egendom. Det är samhällets uppgift för alltiddet finnsatt sådanattsvara en
organisation. Detta innebär enligt min mening samhället måste detatt ta
direkta för såväl planering genomförandeansvaret räddningstjänsten.som av
Därtill kommer riksdagen har beslutat kommunernaatt skall över led-att ta
ningen civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det planläggnings-av

i fred hänger med detta... Den kommunalaansvar uppgiftensom samman nya
innebär civilförsvarsverksamheten kommeratt integreras med räddnings-att
tjänsten.

Jag alltså samhället måste ha direktadet inflytandetattanser över skötseln
räddningstjänsten.av

Därefter konstaterade departementschefen det bör finnas möjlighetatt en
för kommunen träffa avtal industribrandkårers.k.att ingåatt skallom som

del den kommunala räddningskåren. Likaså bör det möjligt fören av vara
kommunen överlåta på andraatt räddningsinsatsergöraatt kräversom
särskild kompetens. Lagförslaget utformat i enlighet med detta.var

l samband riksdagsbehandlingenmed regeringens förslag till rädd-av
ningstjänstlag väcktes några motioner med yrkanden i linjelåg med vadsom
räddningstjänstkommittén föreslagit i fråga möjligheten för kommunom en

överlåta räddningstjänstuppgifter.att Enligt motionärerna borde lagtexten
utformatsha så, det hade blivit möjligt för kommunatt uppdra åtatt etten

privat företag för räddningstjänstensatt uppgifter. Skötseln kom-svara av
räddningstjänst i dess helhet avsågs dock endast få överlåtas tillmunens en

kommun.annan
Försvarsutskottets majoritet iansåg betänkandet bet. 198687: FöU2 att

samhället bör ha direkt för räddningstjänsten. anfördeManansvar

En möjlighet för kommun överlåta räddningstjänstuppgifter iatt sådan omfatt-
ning föreslås i m0tionerna...skulle enligt utskottets meningsom undergräva
förutsättningarna för sådant Den samordningett räddningstjänstenansvar. av

civilförsvarsverksamhetenoch förutsätts komma till stånd när kommuner-som
övertar för civilförsvaret på lokal nivå talar föransvaret ocksåna räddnings-att

tjänsten bör förankradväl i den kommunala verksamheten. Därtill kom-vara
så långtgående befogenheter lagenatt räddningsledarenmer princi-som ger av

piella inteskäl anförtrosbör enskilda. Utskottet tillstyrker alltså den avvägning
framgår lagförslaget.som av

I reservation yttrade utskottets borgerliga ledamöteren gemensam att
effektivitets- och kostnadsskäl förtalar kommunerna bör kunnaatt överlåta
räddningskårens uppgifter i den utsträckning räddningstjänstkommit-som
tén förordat.har Sambandet fredsräddningstjänstenmellan och räddnings-
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tjänsten i krig därvid räddningstjänsten i sin helhetgaranteras attgenom
endast tillkan överlåtas kommun.annan

ordning3.2 Nuvarande

föreskrifterRäddningstjänstlagen 1986: 102 innehåller hur samhälletsl om
räddningstjänst organiseras bedrivas. inskall och delar samhälletsLagen
räddningstjänst i räddningstjänst statlig räddningstjänst.kommunal och

statliga räddningstjänsten i vissa fall,Den bara åtgärder speciella t.ex.avser
sjöräddningstjänst, flygräddningstjänst miljöräddningstjänst till sjöss.och

kommunala räddningstjänsten omfattarDen alla andra typer av
räddningsinsatser.

definieras räddningstjänstI 2 § begreppet verksamhet bestårsom en som
skadehindrande och skadebegränsande skall vidtas vidåtgärderav som

fara förolyckshändelser och överhängande olyckshändelser. Med olyckshän-
delse plötsligt inträffade medförthändelser har eller kanavses som som
befaras medföra skada.

framgår§ kommunerna statliga myndigheterAv 5 och deatt som svarar
för verksamhet enligt lagen skall samarbeta med varandra och med andra

berörs verksamheten.som av
Varje förkommun skall räddningstjänsten inom sitt område. Dettasvara

i ingripandestadgas 6 skall inteKommunens beroende enbart devara av
räddningsorganens förkommunala Kommunen har ett attresurser. ansvar

vidtas lämpligaåtgärder de har detta ändamålFörav organ som resurser.
leder ingripandet möjlighet enligthar den 34§ påkalla medverkanattsom

från statliga myndigheter lämpligaandra eller kommunala harsom resurser.
8 § föreskrivs till möjligheterna utnyttjaI kommunen skallatt ta attvara

för räddningstjänsten för förebyggandevarandras och den verksam-resurser
i fråga räddningstjäns-heten. Kommunerna bör samverka med varandra om

i frågor förebyggandeoch åtgärder såvälrör bränderten motsom som
till följdskador meningen självabränder. Det kommunernaär att utanav

inblandning från sida innehållet i och formerna förskall bestämmastatens
samarbetet.

finns förvaltningen räddningstjänstenI 9§ bestämmelse huren om av
organiseras. Enligt varje finnasskall bestämmelsen skall i kommundet en

räddningskår. räddnings-Räddningskåren hela kommunalaskall sköta den
tjänsten, olika räddningstjänst inomdvs. alla slag kommunal kommu-av

Paragrafen vidarehela område. kommakommunen rätt överensattnens ger
räddningskår. ocksåmed kommun ha Denatten annan en gemensam ger

möjlighet för delvis räddningskårenskommunen helt eller överlåtaatt ar-
betsuppgifter till innebär först främstochkommun. Detta atten annan
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tillkommunen kan överlåta all räddningstjänst ikommun skötaatten annan
hela kommunen. Kommunen kan denockså överlåta åt andra kommunen

flera räddningsstyrkorhålla eller i eller utföradel kommunenatt atten en av
räddningskårensvissa uppgifter i möjligtkommunen. Det ocksåär attav

uppgiftenöverlåta räddningschef. olika partiellaenbart De slagensom av
givetvis kombineras. räddningskårensöverlåtelser kan En överlåtelse av

samtliga arbetsuppgifter innefattar uppgifter ankommerde påäven som
räddningschefen uppgifteroch de ankommer ipå honom hans egenskapsom

räddningsledare.av
skall finnas eller flera för räddningstjänsten enligtDet nämnder 10en

föreskrivetsådan nämnd gäller vad iFör är nämnder kommunal-en som om
lagen.

Enligt 12 § räddningskåren räddningsinsatserskall de kommu-göra som
för enligt Vidare fårhar lagen. kommun överlåta åt någonansvaretnen en

räddningsinsatser särskildgöra kräver kompetens. Det ärattannan som
möjligt för enskilda vissaalltså kommun på överlåta räddningsinsatseratt

särskild bekämpningkräver kompetens, olja skadli-eller andrat.ex.som av
inte förtillåtet kommun förDet är överlåta helaämnen. att ansvaretga en

räddningstjänsten enskiltpå Det märka kommunen harärett att attorgan.
för räddningstjänstingripande utförsdetäven någon påansvaret ett om av

enligtgrund avtal andra stycket.av
innehåller i första13 § stycket bestämmelser räddningskårens organi-om

framgår isation. bestämmelserna det utsträckningAv ankommer påatt stor
själva räddningstjänstens organisation.kommunerna bestämma Detatt

obligatoriskt finnasdet skall räddningschef minstenda är ochär attsom en
räddningsstyrka.en

för vissa fallmöjligt i träffaDet kommun avtal överlåtelseär atten om av
frågaräddningstjänsten. dådel Det anläggningar bedrivsär där detav omen

särskilda räddningsresurser formverksamhet kräver i personal ochsom av
utrustning, vid vissa industrierbrandstyrkor eller trafikflygplat-störret.ex.

i vissa fallDet kan lämpligt tillknyts den kommunalasådanaattser. vara
räddningstjänsten. kommun träffa innehava-En kan med elleravtal ägaren

anläggningsådan särskilda styrkan ellerden enheten skallattren av en om
räddningsstyrka iingå räddningskåren. ellerDetta gäller bara ägaresom

anläggningarinnehavare sådana räddningsresurserna främst har ska-därav
för olyckshändelser i intemöta anläggningen. skall såledesDetattpats vara

möjligt överlåta räddningstjänsten till entreprenören.att
ingårenheten räddningsstyrka i räddningskåren innebär givet-Att som en

vis räddningsinsatserdess utanför anläggningenden kommunaläratt egna
räddningstjänst. har förKommunen därmed ledningendet yttersta ansvaret

utförandet räddningsinsatsen. Vidoch olyckshändelser inom anlägg-av en
ning vid vilken finnsdet räddningsenhet i principkommunen baraären
skyldig ingripa räddningsenheten intenär kan bemästra situationen.att
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Ingår enheten på grund avtal räddningsstyrka i kommunens rädd-av som
ningskår, kan det i sådant läge uppstå tvekan det denärett om som svarar
för anläggningen eller det kommunenär har för ledningenansvaretom som

utförandetoch räddningsinsatsen. För intedet skall råda någonattav
ioklarhet dessa föreskrivsavseenden räddningsinsatserenhetens äratt att

kommunal räddningstjänst insatsernaockså inomnär görs denanse som
anläggningen.egna

Enligt 21 finnas§ skall räddningstjänstplandet för varje kommun. Aven
planen skall i framgådrag hur kommunens organisation för räddnings-stora
tjänsten organiseradär och vilka den har. Planen förbl.a. tillär attresurser

statliga tillsynenunderlätta den den kommunala räddningstjänsten.över Av
framgåplanen skall bl.a. insatstider för kommunens olika delar och den

kompetens krävs för befäl i räddningskåren.attsom vara
Vid varje räddningsinsats finnasskall det räddningsledare 31 §. Fören

räddningsinsats skall bli effektiv fordras någon leder och bestäm-att atten
olikadeöver åtgärder skall vidtas. Vem räddningsledareär imer som som

olika räddningstjänstfall framgår räddningsledare32 En har storaav
befogenheter. På hans statligaanmodan eller kommunalaär myndigheter
skyldiga idelta räddningsinsats med personal och utrustningatt en om
myndigheten har lämpliga och intedeltagande allvarligt hindrarettresurser
myndighetens vanliga Vidverksamhet. räddningsinsats får räddningsle-en

företa ingrepp idaren sådana försvarligarätt är med hänsyn tillannans som
omständigheterna. förordnaHan kan fullgörandeockså tjänstepliktom av

§. vissa fall befogenhet44 I har han efter räddningsinsats utföraatt en
bevakning på eller innehavarensägarens bekostnad egendom varitav som
föremål för räddningsinsats.

Enligt 32 § räddningschefendet vidär kommunal räddningstjänst ärsom
räddningsledare. Räddningsledare kan också den räddningschefenvara som

i fallnormala något befälen i räddningskåren. Detta gäller ocksåutsett av-
räddningskårer från kommuner iandra deltar insatsen. hindrarInget attom

räddningschefen befäl inågot räddningskåren i den andra kommunenutser
räddningsledare.att vara

frågaI räddningsinsatser omfattande får regeringen enligtär 33 §om som
föreskriva ieller särskilt fall bestämma länsstyrelse eller någonatt en annan
statlig myndighet skall för räddningstjänstenöver inom ellerta ansvaret en
flera kommuner. fallI sådana räddningsledare myndighetdenutses av som
fått ansvaret.

38- finnsl 53 bestämmelser enskilda.rör I 44 § tjäns-stadgassom om
teplikt. Som tidigare har räddningsledare befogenhetnämnts anmodaatten

tjänstepliktigeden fullgörande tjänsteplikten.om av
faraI 45 § för liv,sägs hälsa föreller egendom eller i miljönskadaatt om

inte lämpligen hindraskan på fårnågot räddningsledarensätt, vidannat en
räddningsinsats bereda sig och medverkande tillträde tillpersonal annans
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fastighet, föra förstöraeller områden, använda, bort elleravspärra utrymma
företa ingrepp i i ingreppetegendom andra den månrätt, ärsamt annans

försvarligt till farans beskaffenhet,med hänsyn den skada vållassom genom
omständigheternaingreppet i övrigt. räddningsinsats blioch För skallatt en

effektiv i situation räddningsledaren möjlighet vidtaakut måste ha deatten
för hindraåtgärder krävs eller begränsa skador.attsom

Räddningstjänstens3.3 kostnader

för räddningstjänsten kraftigtden kommunala har ökatKostnaderna under
fråntioårsperioden. sammanställning Svenska Kommunför-den Ensenaste

bundet, diagram, visar perioden 1982bruttokostnaderna under 1992attse -
i fasta priser ökat med 25 och intäkterna ökat snabbarenågotprocent attca

kostnaderna.än

1982-1992, mkrkostnaderRäddningstjänstens

5000

Löpandepriser4500 144,996ökning

3500

3000

Kostnader2500
g Fastapriseri -n u. 28,4%ökning

2000 Nettokostnader_----__ Fastapriser
22,6%ökning

1500

konsumentprisindexmedDetlaterat
1000 NWN ábábêpåå6 b 979eQ9 a3Ö x

samordnatsmedfärdtjänst,ellersotningarbetsuppgifter, ambulanstransporter,När andra t ex
redovisadebeloppen.arbetsuppgifteri desådanaföringår inktäkterkostnaderochräddningstjänsten även

kostnaderna.påverkas intäkternaökatsnabbareänNettokostnadema attav

KommunförbundetKälla:Svenska



består till delen personalkostnader.Kostnaderna den helt övervägande av
Årskostnaden för heltidsanställd beredskap dygnet 1,4med ärrunt caen

heltidsanställdamiljoner kommuner varierar kostna-kronor. I med enbart
invånare deltidsan-kommunerden mellan 158 och 312 kronor. För medper

skillnaderna samtidigt kostnaden invånareställda är ännu större, ärsom per
väsentligt Fördelningen heltids- respektive deltidsanstäldalägre. på mellan

viktig förklaring skillnader ikommunerna alltså till kostnaderna mel-är en
Ävenolika i räddningstjäns-kommuner. intäkterna kommunalalan denom

flertaletökat tid, intäkter dock marginella inågot under dessaärten senare
kommuner.

från Kommunförbundet framgår hälftenSvenska endastAv attrapporten
arbetstiden för inklusive fysiskövningaranvänds schemalagt arbete ochav

träning. direkta räddningsinsatserna 2 arbetsti-De motsvarar procentca av
Övrig tid beredskapstid. bedömningenden. några kommunerär I gör man

utsträckningmöjligt i stigande räddningsper-det borde användaatt attvara
för uppgifter, exempelvis i förvalt-sonalen också andra andra kommunala

ningar företag. Lagstiftningen föreller kommunalt ägda lägger dock närva-
hinder för räddningspersonalenrande kommunerna använda iatt externt

inte anknytning till kommunensarbete, har nuvarande verksamhet.som
räddningstjänsten i verklig meningOm den kommunala skall kunna konkur-

därför nödvändigt får tillämpamed det kommunenentreprenörer, är attrera
villkor utnyttjandedet gällerentreprenörerna närsamma som persona-av

len.
Kostnadsjämförelser i fråga räddningstjänsten olika skälär svåraom av

Förutsättningarna skiljer sig i frågaåt, användninggöra. t.ex.att om av
heltids- inomeller deltidsanställd personal räddningstjänsten i frågaoch om
möjligheterna utnyttja tillpersonal också uppgifter räddnings-andra änatt

kostnadsberäkningarnatjänst. kan själva skilja sigDessutom åt, detnärt.ex.
gäller inkluderande kapitalkostnaderna.av

Även beaktande förmed härav kan konstateras kostnaderna rädd-att
ningstjänst i Sverige flertaletförhållandevis i europeiskahögre andraär än
länder. Endast Finland invånare Sverige.har kostnad Enhögre änperen

förklaring till geografiska förutsättningarna.uppenbar dessa skillnader deär
Sverige Finlandoch befolkade med långa Kostnader-är glest länder avstånd.

för iberedskapen blir länderdärmed också högre tätareän ärna som
befolkade. förhållanden helt förklara kostnadsskillna-Dessa kan dock inte

mellan Sverige flertalet europeiskaden och andra länder. En del kost-av
nadsskillnaden rimligen kvalitetensammanhänger den högre på rädd-med
ningstjänsten i Sverige.
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Räddningstjänstens någrakostnader i länder i Europa
invånareKostnad danskakronorper

500

450

Källa:Bercdskapsstyrelseni Danmark

jämförelseDen Svenska Kommunförbundet gjort personalkostna-som av
för insatsstyrkorderna visar skillnader olikamellan kommuner. Istora

kommuner med enbart heltidsstyrkor varierar dessanämnts mel-som ovan
lan 158 och 312 kronor invånare. För kommuner med enbart deltidsstyr-per
kor skillnadernaär nämnts ännu Den lägstastörre. personalkostnadensom
för insatsstyrkor redovisas i Höör med 68 kronor invånare och denper

i Sorselehögsta med invånare.545 kronor skillnader förklarasDessaper
främst olikartadeden geografiska strukturen. befolkadeI de glest länen iav
Norrland blir Förkostnaderna beredskapen betydligt högre i sydsvenskaän
län. emellertidDet bör understrykas finnsdet skillnader ibetydandeatt
kostnaderna också mellan kommuner likartade geografiska förutsätt-med
ningar.
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Särskilda3.4 frågeställningar
Myndighetsutövning

kap. 6 § tredjeI ll stycket regeringsformen stadgas januarisedan den 19771
förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet,att

stiftelse enskildeller individ. Om uppgiften myndighetsutövning,är skall
det ske Tidigaremed stöd lag. hette det överlåtelse myndighetsut-attav av
övning skulle ske lag. Detta innebära, riksdagenansågs i varjeattgenom
enskilt fall i lag skulle dels vilket rättssubjekt skulle anförtrosange, som en
förvaltningsuppgift, dels vad denna uppgift innefattade. framstodKravet

orealistiskt, och ändringen, 1977 fick stadgandet sinsnart som genom nuva-
rande lydelse, dvs. överlämnandet skall ske med stöd lag.att av

Stadgandet i kap. 6 § innefattar ingall restriktioner i fråga riksdagensom
kompetens möjliggöralag överförande kvalificerade förvalt-att ettgenom av
ningsuppgifter till enskilda subjekt. Skälen för kravet på lagstöd intehar
klart redovisats i förarbetena till regeringsformen, kravet sintorde hamen

i föreställninggrund irreguljäradet i enskilda subjekt utövaratten om
Överlämnandemyndighet. Jfr Ragnemalm, förvaltningsuppgift tillav en-

skilt subjekt, Förvaltningsrättslig tidskrift 1976 143.s.
Genom formen för Överlämnande förvaltningsuppgift innefat-att av som

myndighetsutövning uppmjukades till enbart gälla krav på lagstöd,tar att
bortföll riksdagens direkta inflytande varjeöver konkret uppgiftsöverföring.
Med anledning idetta har det doktrinen erinrats vikten deattav om av
lagar, vilka uppgiftermed stöd överlämnas till enskilda subjekt, inte blirav
alltför generella. Ragnemalm, diskretEn grundlagsändring, Förvaltnings-
rättslig tidskrift 1976 299. Ragnemalm påpekar förbundetdet är medatts.
nackdelar kontroll- och därmed rättssäkerhetssynpunkt, myndighets-attur
utövning ombesörjs individereller utanför den offentliga organisa-av organ
tionen. framstår därförDet önskvärt riksdagen vid antagandetattsom av
sådan lag övertänker, lämpligtdet huvudöver är på det aktuellaattnoga om
förvaltningsområdet frånhända offentliga myndigheter beslutanderätten,
och det avsedda privata subjektet för uppgiften.är kompetent Ragne-om

framhåller vidaremalm det ofta finnas anledning itorde lagenatt att ange
särskilda beträffandekrav subjekt,den enskilda kan komma ityp av som
fråga uppgiftsmottagare. föreliggerDet inte heller hindernågra mot attsom
uppgiftsmottagaren så konkret i realiteten blirdet frågaattanges om en
delegation i lagform.

Enligt 10 § räddningstjänstlagen varjeskall det i kommun finnas elleren
flera förnämnder räddningstjänsten. För sådan nämnd gäller vad ären som
föreskrivet inämnder kommunallagen.om

Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får nämnd uppdra åt utskott, åtetten
ledamot eller ellerersättare åt anställd hos kommunen besluta påatten en

nämndens i visstvägnar ärende eller viss ärenden.ett en grupp av
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6 kap. 34 §I kommunallagen vissa delegationslag ärenden däranges av av
beslutanderätt enligt den paragrafen inte fårföregående ske. Bland dessa
märks ärenden myndighetsutövning enskilda,rör de ärmotsom om av
principiell beskaffenhet vikt.eller störreannars av

Enligt första§l l räddningstjänstlagen fårstycket uppdrag besluta påatt
nämndens inte förbudomfatta förelägganden vid vitevägnar eller eller
verkställande åtgärd försumliges paragrafsbekostnad.på den Iav samma
andra stycke får fullgör uppgiftersägs meddela dennämnden åtatt som
nämnden tjänsteman befogenhethos kommunen på nämn-utan att attvara

meddela i erforderligadens vägnar förelägganden förbudverksamheten och
förstaenligt 56 § stycket räddningstjänstlagen.

specialmotiveringenl till räddningstjänstlagen§ prop. 198586: 170ll s.
erinrar69 departementschefen kommunallagens delegationsreglerattom

möjliggör i vissabeslutanderätten ärenden kan tilldelegeras bl.a. rädd-att
ningschefen. Han emellertid delegation inte bör kunna skeattanser av

Ärendenbefogenheter besluta allvarligare ingrepp i enskildas rätt.att om
förelägganderörande vid vite eller verkställande försumli-åtgärd på denav

därför enligt förstabekostnad har stycket undantagits från delegation.ges
fråga möjligheten enligt paragrafensI andra stycke befo-överlåtaattom

tillgenheter tjänsteman hos kommunen anför departementschefenänannan
följande.

kommer frågai första i förDe hand sådan delegation skorstensfejarmäs-ärsom
biträden. Dessa i ickeoch deras regel tjänstemän.är kommunala Det kantarna

förekomma brandsyn förrättasockså andra kommunala tjänstemän.änatt av
brandsyn börförrättar då möjlighetDen ha erforderligameddelaattsom

avhjälpandeförelägganden de brister konstateras vid brandsynen.avom som
Som framgår första stycket är det inte tillåtet befogenhetendelegeraatt attav

ellervitesförelägganden beslutmeddela verkställande åtgärd på denom av
bekostnad.försumliges

Räddningstjänstlagen skadeförebyg-ochsåledes i fråga den olycks-har om
gande verksamheten myndighetsutövningmöjliggjortuttryckligen genom
enskild. Genom förelägganden fall inte får förenas vite bliri medsådanaatt

befogenheternadock klart begränsade.
befogenheterDe räddningsledarenräddningstjänstlagen 34, 44,som ger

45 och 53 §§ kan sägas föreskriven till delegationi lag rätt avvara en
Ävenbeslutanderätt till kommunalanställd. ansvariga fården nämndenen

fatta beslut ingrepp i Befogenheternaenligt §.45 nödvän-ärrättom annans
diga räddningsinsats genomförasi kunnaalla lägen skall på ettom en
effektivt sätt.

Även frågai dessa finns emellertidbefogenheter redan möjlighetenom nu
de kan utövas någon inte anställd hos kommunen. Enäratt av som person

tillhör industribrandkår nämligen räddningsledare vidkansom en vara en
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insats Ävenstyrkan igör kommunal räddningstjänst.som sådan rädd-en
ningsledare måste givetvis utsedd räddningschefen.vara av

Samband mellan förebyggande och undsättande verksamhet

Länsstyrelserna och Statens räddningsverk har bl.a. studerat samordningen
mellan Förebyggande och undsättande verksamhet vid sina tillsynsbesök hos
kommunerna. Vid många besök har det framgått den förebyggandeatt
verksamheten varken har den eller tilldelatsstatus de behövsresurser som
för på bra sätt skötaatt uppgiften.ett Förebyggandearbetet har inte tillräck-
ligt prioriterats inom räddningsorganisationen.

Det krävs alltså redan i dag bättre samverkan och samordning deen av
Förebyggande åtgärderna brand och andramot olyckshändelser och den
skadeavhjälpande verksamheten. Samtliga tillsynsmyndigheter måste lägga

viktstörre vid dessa frågor. Brandsyneärendena fåmåste större uppmärk-
samhet vid räddningsnämndssammanträdena och sak bör gällasamma rap-

inträffade händelserporter i kommunen. Det finns fleraom sätt nå dettaatt
mål. Statens räddningsverk föreslår i skriften Tillsyn, uppföljning och utvär-
dering, kommunal räddningstjänst, nuläge förslagoch till åtgärder rädd-att
ningstjänstplanen utvecklas så den innehålleratt mål och principermer av
för förebyggandeden verksamheten och hur kopplingen mellan förebyggan-
de och undsättande verksamhet skall ske. Ett sätt är de statligaannat att
tillsynsmyndigheterna för problemen blir allsidigtattansvarar belysta i
samband sinamed tillsynsbesök.

I entreprenadsystem fårett denna fråga ännu större aktualitet. Svårighe-
varierar vilketmedterna entreprenadsystem väljer. I därett systemman

överlåter för kommunensansvaret helaman räddningstjänst till entrepre-en
nör måste tillsynsmyndigheterna tillse samverkan iatt entreprenörens verk-
samhet inte blir sämre iän kommunaltett Kommunernasystem. måste
således skriva in kravet på samverkan i entreprenadavtalet. I samtliga fall
skall räddningsnämnden även framgent ha tillsynsansvaret på lokal nivå
medan länsstyrelserna Statensoch räddningsverk utövar den statliga tillsy-

Entreprenadavtalen bör därför inges tillnen. länsstyrelsen och Statens rädd-
ningsverk innan de träder i kraft.

Det vidareär viktigt det i sådantatt ett entreprenadsystem sker intimen
samverkan mellan entreprenören och kommunens övriga förvaltningar så

beredskaps- riskhänsynatt och i tidigttas skede iett den kommunala
planeringen.

I entreprenadsystemett där endast tillåter räddningstjänstensattman
undsättande verksamhet lämnas på entreprenadut medan övriga uppgifter,
bl.a. förebyggande verksamheten och räddningsledaruppgiften, kvarstannar
hos kommunen måste lösa samordningen mellan förebyggandeman och
undsättande verksamhet på Vidsätt.ett dennaannat entreprenadform skö-

2 l4-0601
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ritningsgranskning, alla brand-all görden kommunanställda personalenter
personalräddningsinsatser, medan entreprenörens göroch leder allasyner

före,utrustning underinsats och alli med sköterallt arbete sambandannat
såväl kommunensefter problemetoch insats. uppstårHär entrepre-att som
erfarenhetersig, båda harerfarenheter förpersonalnörens gör nyttasomvar

möjligt fåpersonal böri sina respektive uppgifter. Kommunens seomav
insats och den böri medförebyggande sambandresultatet sitt arbeteav

räddningsarbetet, de harerfarenheter i samband medkunna dra nyttasom
skallhur olyckasina taktiska besluti förebyggandearbetet och i om enav

i sittviktiga erfarenheter rädd-angripas. personalLikaså gör entreprenörens
minska risker-fördelningsarbete, personal bordekommunens attavsom

Även här måstei sitt ledningsarbete.för förupprepning och beaktaattna en
in i entreprenadavtalet.skrivaskravet samverkanpå

vid höjd beredskapräddningstjänstenDen kommunala

för led-civilförsvarslagen 1960: 74enligtl dag har kommunen ansvaret
höjd beredskapundercivilförsvarsverksamhetenningen nivålokalpå av

materieluppgift. All ochförplanläggningen dennaför fredstidadensamt
ingå iförutsättsräddningstjänsteni kommunaladennästan all personal

sinfår iPersonalenhöjd beredskap.civilförsvarsorganisationen under ut-
krigsbefatt-för motsvarandeutbildningfredsuppgiftemabildning för också

krigsbefattningar.i sinaning regelbundetdessutomoch de övas
förslag tilllagrådsremiss medregeringenapril 1994 beslutadeDen 21 en

i kraft denträda llagencivilt försvar. l denlag som avsesnyaen ny om -
beredskapsförberedelservidta dejuli 1995 åläggs kommunerna att som-

höjd beredskap. Detunder över-verksamhetenbehövs för kommunaladen
inomcivila försvaret kommunensgripande för ledningen detansvaret av

kommunstyrelsen.läggs påverksamhetsområde
civilförsvarslageni kraft, upphävs bl.a.civilt försvar träderNär lagen om

Sålunda upphör denberedskap.kommunall964:63och lagen nuva-om
för-till kommunernasställercivilförsvarsorganisationen,rande statensom

fårstället kommunernahöjd beredskap. Ifogande underför verksamheten
räddningstjänstorgani-fredstidasinfulla för på basendet attansvaret av-

höjd bered-verksamhet undermotsvarandesation förbereda och leda-
verksamheter kommunernaför andraprinciper skall gällaskap. Samma som

krigsförhållanden.fortgå underbehöver ävenför i fredstid och somansvarar
civilt försvar beslu-tillförslag laglagrådsremissen medSamtidigt med om

förslag till lagremitteratill Lagrådetregeringen ocksåtade ettatt omny
samladförslag åstadkommaAvsikten detta ärtotalförsvarsplikt. med att en

för totalförsvaret. Denplikttjänstgöringformernalagstiftning för olikade av
bestämmelserna1941:967 ochvärnpliktslagenbl.a.såledesersätter om

ändringenbl.a. den göras,sakcivilförsvarslagen. Icivilförsvarsplikt i avses
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iså samband med mönstringenatt svenska män skall uttagning kunnaav
för tjänstgöringgöras inom hela totalförsvaret inteoch såsom förendastnu

militäradet försvaret och för tjänstgöring med vapenfri tjänst.
Räddningstjänst enligt räddningstjänstlagen är således de verksam-en av

heter kommunen enligt den lagstiftningen förberedamåste försom nya
förhållandena under höjd beredskap. Kommunen kan därmed inte träffa
entreprenadavtal inom räddningstjänsten samtidigt fråganbeaktautan att

hur verksamheten under höjd beredskap skall säkerställas.om
förstaEn synpunkt på sådana avtal därmed siggör gällande är attsom

avtalen uttryckligen bör omfatta åtagande frånett entreprenören medatt -sina materiella och personella fullföljaäven verksamheten underresurser -
höjd beredskap. För entreprenören också i praktikenatt skall kunna fullgöra
sitt åtagande måste han kunna disponera sin personal även under dessa
förhållanden. Detta förutsätter bl.a. personalen inte har föratt reserverats
någon krigsuppgift. Enligt 3 kap. l2§ förslaget tillannan lag total-om
försvarsplikt kan krigsplacering i det militära försvarett.ex. ändras,en om

fråndet totalförsvarets synpunkt väsentligtär bättre vederbörandeatt
krigsplaceras i verksamhet. Som regel bör detta innebära deen annan att

har sin fredstida anställning inom räddningstjänstensom oberoende av-
de är anställda kommunen ellerom entreprenör kanav av en reserveras-för tjänstgöring där även under höjd beredskap. Då kan också fredsrädd-

ningstjänstens personal åläggas tjänstgöra medatt allmän tjänsteplikt enligt
bestämmelserna i 6 i förslagetkap. till lag totalförsvarsplikt.om

I skyldigheten för kommunen vidta erforderliga beredskapsförberedel-att
ingår också personalen iöva krigsorganisationen.attser Entreprenören

måste därför i avtalet åläggas delta med sinatt personal i de övningar som
kommunen bestämmer. Också i detta avseende blir den statliga tillsynen i
form granskning entreprenadavtalen från länsstyrelsensav och Statensav
räddningsverks sida viktig.

Arbetstagarens rättigheter

EG-rådet år 1977 direktivantog 77187EEGett skydd för arbetstaga-om
rättigheter vid lagenlig överlåtelse eller fusion företag,res verksamheterav

eller delar verksamheter på sådant sätt arbetstagarnaav ett att genom
förfarandet kommer byta arbetsgivare.att Syftet är såvitt möjligt säkraatt

anställningsförhållandenaatt skall fortsätta oförändrade under den nya ar-
betsgivaren. I EG-domstolspraxis har fastslagits direktivet tillämpligtäratt
på entreprenadförhållanden där entreprenören övertar uppdragsgivarens
personal för utföra den avtaladeatt uppgiften.

Enligt EG-direktivet skall förvärvaren efter överlåtelsen bundenvara av
villkoren i löpande kollektivavtalett på sätt överlåtarensamma som var

Överlåtarensbunden dessa villkor. rättigheter och skyldigheterav på grund
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vid tidengälleranställningsförhållandeanställningsavtal eller ettett somav
tillskall gälla dessförvärvaren. Dettafor skall påöverlåtelsen över att

börjat gälla. Detkollektivavtal hargiltighet elleravtalets har löpt ett nyttut
bun-begränsatillåtet för medlemsstaternaenligt direktivetemellertid attär

år.får inte kortare ändenhetstiden. Tiden dock ettvara
Överlåtelsen för uppsägning,skälfusionen inte kunnaskall utgöraeller

tekniska ellerekonomiska,uppsägningar skervilket inte hindrar att av
anställnings-ingår. Omi arbetsstyrkanförändringarorganisatoriska skäl där

medfördärför överlåtelsenanställningsförhållandet upphörelleravtalet att
förtill nackdelarbetsvillkoren ärförsämringgenomgripande somaven

anställningsav-ansvarig förarbetsgivarenskallarbetstagaren, attanses vara
anställningsförhållandet har upphört.ellertalet

Enligt vaddirektivet.följaåtagit sigEES-avtaletSverige har attgenom
uppfyllalagstiftningsvenskgällandeEES-propositionen skulleanförs isom

170199192:lagstiftningsåtgärder prop.särskildaEG-direktivet någrautan
rättsliga innebörddirektivetserfaritEnligt jag övervägsvadBilaga 9 25.s.

till-vid fleraEG-domstolen hararbetsrättskommittén.inomytterligarenu
intedockdirektivet. hari Detolika delarinnebördenfällen prövat av

personalsituation där kommunenstillämpligt pådirektivet ärprövats enom
juridiskfriståendefrån kommunenbildaravknoppning personengenom

intedärförkanDetentreprenör.kommunensdärefter uppträder somsom
dendelardärtillämpning pådirektivet äger systemuteslutas, ett avatt

i formentreprenadpåläggsräddningstjänstenkommunala ut en av-av
möjlighetinte haftharförvaltningen. Jagkommunalafrånknoppning den

förbli föremålbörspörsmål,bedömning dettagöra somatt avegenen
beredningen.fortsattai denuppmärksamhet

Överväganden3.5

i SverigeräddningstjänstenförkostnadernaUtredningen har konstaterat att
åren.10- 15stigit snabbt under deförhållandevis höga och har senasteär

lagstift-inom gällandeförmöjligheter kommunernavisserligenfinns attDet
förkostnadernaeffektiviteten och sänkahöjaförvidta åtgärderning att

finns konkurrensinte någonför närvarandeEftersom deträddningstjänsten.
prisnivådenräddningstjänsten, kommeregentlig mening inomi mansom

inteeffektivisering dockinternvidfram till i kommunslutligt kommer en
vid konkurrensmarknadspris skulle uppståsammanfalla med detatt ensom

privata entreprenörer.medockså
möjligtformellt och reelltgrundligt detdärför är attprövatharJag om

hela ellerläggerlagstiftningen tillåta kommuneriändringar utattgenom
entreprenad.räddningstjänsten pådelar av
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Jag har därvid särskilt analyserat möjligheterna hantera ide direktivenatt
identifierade svårigheterna i samband införandetmed entreprenadsy-ettav

för räddningstjänsten i kommunerna.stem Det gäller överlåtandet av myn-
dighetsutövning i vissa fall till enskild, det möjligheternagäller uppehållaatt

effektivt samband mellan förebyggandeett den och den skadeavhjälpande
verksamheten, och det gäller möjligheten säkerställaatt personella ochatt
materiella inom räddningstjänsten står till förfogande i beredskapresurser
och krigssituationer.

Redan i dag kan myndighetsutövning överlåtas till enskild person som
tillhör industribrandkår och räddningschefen iutsetts kommunenen som av

räddningsledare. Genomatt lagändring det möjligtärvara överlåtaatt
myndighetsutövningen i den undsättande verksamheten i övrigt till ett en-
skilt rättsobjekt. För säkerställa det viktigaatt sambandet mellan förebyg-
gande och skadeavhjälpande verksamhet inom räddningstjänsten bör en
bestämmelse införas, förslagsvis i räddningstjänstförordningen, inne-med
börd tagitentreprenöratt över skötseln den undsättandeen verksam-som av
heten skall åläggas kommunerna dels till räddningsledarenattav rapportera
erfarenheter från undsättningsaktioner, tillsedels entreprenörensatt perso-

förebyggandenal utbildning. Kommunerna bör vidare åläggas i sinages att
infogaentreprenadavtal bestämmelse skyldighet för entreprenörenen om att

fullfölja verksamheten även höjdunder beredskap och till personalatt attse
och materiel då står till förfogande för verksamheten. Bestämmelsen i denna
del bör till föreslagnaden lagen civilt försvar.anpassas om

De svårigheter förenade införandemed entreprenadsystem iett rädd-av
ningstjänsten, identifierats i direktiven och närmare behandlatssom som
tidigare i kan således hanterastexten, ändrad lagstiftning ellergenom genom
krav på de entreprenadavtal upprättas mellan kommunerna ochsom entre-
prenörerna.

Jag har också analyserat möjligheterna till smidig frånövergång kom-en
munal skötsel räddningstjänsten i den kommunen eller i samverkanav egna
med kommun till entreprenadform. Det iär sammanhanget viktigtannan

reglerna utformas såatt kommunerna möjlighetatt återta skötselnattges av
räddningstjänsten efter det räddningstjänsten varit föremål för privatatt-
entreprenad på smidigt ochsättett verksamheten alltförutan mycketatt-
störs under övergångstiden. Detta kan ske frånutgår övergångenattom man
till entreprenad sker i form avknoppning från den kommunala räddnings-av
tjänsten, dvs. personal går frånöver kommunalatt räddningstjänst till den
privata entreprenören och utrustning och materialatt överlåtes tillannan
eller leasas frånentreprenören kommunen. Ett sådant avknoppningssy-av

skulle möjliggörastem övergång från kommunal skötsel till privaten entre-
prenad och vice på något så smidigtnärett sätt. Avknoppningen måsteversa
ske under iakttagande de krav på upphandling januarisedan l 1994av som
finns i lagen 1992: 1528 offentlig upphandling. Dessa regler ifrånutgårom
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bedrivasverksamhet skall frånpå kommunernas uppdragatt ettsom av
fristående skall upphandlas ikommunen konkurrens.organ

redovisade jag gjortMot bakgrund de här analyserna har den samladeav
bedömningen förknippasentreprenadsystem måste med antalatt ett ett
villkor, i varje enskilt fall vidmåste beaktas kommunen upprättandesom av

bedömningentreprenadavtalet. denna har krav sambandet medI påav
räddningstjänst i kris krig särskiltoch vägt tungt.

bör erinras i kanDet kommuner redan dag uppträdaatt entrepre-om som
samverkansformer effektivaoch därmed nuvarande ochnörer göra än mer

möjligt till fleradet också lämna kommuns räddningstjänstäratt att ut en
kommuner. industribrandkårerangränsande Företag har s.k. kan ocksåsom

fortsätta sin i entreprenörliknandeverksamhet samarbete med ellerett en
flera bidra förbättra effektivitetenkommuner till ioch därmed rädd-att
ningstjänsten.

tilläggas i egentliga mening verkligDet bör ordets konkurrensatt en
regi privatmellan kommunal skötsel i och entreprenad skulle kräva attegen

finge marknaden de privatakommunerna på på sättagera samma som
via sidoverksamheter intäkternaöka ochentreprenörerna, t.ex. attgenom

räddningstjänstens ordningdärmed begränsa behov anslag. En sådanav
vidgning Enligtkräver kommunala kompetensen. nuvarandedenaven

lagstiftning inte privata likvärdigahar kommunerna med entreprenörer
förutsättningar räddningstjänsten, inteoch det heller aktuelltsköta äratt att

likställighet.lagändringar skapa sådangenom en
Räddningstjänstkommittén förordade i sitt betänkande år 1983 kom-att

överföra uppgifter inom räddningstjänstenskulle tillrätt attmunerna ges
Räddningstjänsten i sin helhet skulle dock kunna överlåtasannat organ.

till icke enskilt förslagkommun och till Mitt ansluter tillendast annan organ.
Även jag inte finnabetraktelsesätt.detta kunnat något starkt dokumen-om

intresse hos kommunerna för tillövergång entreprenadsystemterat etten
därförinom räddningstjänsten inte möjlighet tilloch denna kommertror att

frekventsärskilt användning, vill jag föreslå lagändringardock antal medett
innebörden utföran-de så önskar bör överlåtakommuner rättatt attsom ges

skadeavhjälpande räddningsinsatsernadet de till Denentreprenör.av en
förebyggandeoch i fortsättningenplanerande verksamheten bör dock också

för räddnings-handhas kommunerna behåller det samlade ansvaretav som
tjänsten. räddningsledaren, vid insats befo-Också har långtgåendesom en

myndighetskaraktär,och skyldigheter börgenheter av vara en person an-
lösning blir mindreställd hos kommunen. Med sådan det också någoten

problematiskt viktiga förebyg-upprätthålla det sambandet mellan denatt
skadeavhjälpande liksom fredstidagande och den verksamheten mellan

förberedelser för räddningstjänst vid höjdverksamheter och beredskap. De
föranledda nödvändiga lagändringarna redovisas i avsnitt.härav separat
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4 Samverkan i
räddningstjänsten

4.1 Statsmakternas inriktning
Vårt brandförsvar har mycket gamla Elden har alltid varit faraanor. en som

försökt skydda sig Därför finns det stark traditionemot. ha lokalaman atten
brandförsvar. I och med räddningstjänsten fått utökade uppgifteratt avseen-
de alla olyckor inträffar i det civilatyper samhället, uppkommerav som

Ävenbehov samlade aktioner omfattande olyckor.mot kommu-av mera om
räddningskår, är anpassad till det lokala behovet, basen iärnens som

räddningstjänsten blir behovet förberett samarbeteett sträcker sigav som
över såväl kommungränser länsgränser alltmera uttalat.som

I Räddningstjänstkommitténs betänkande Effektivare räddningstjänst
SOU 1983: skisserades77 den organisation den kommunala rädd-av
ningstjänsten fastlades riksdagen antagandetsom senare av genom av prop.
198586: 170. I propositionen slogs fast kommunerna skall tillatt ta vara
möjligheterna utnyttja förvarandras räddningstjänstenatt och denresurser
förebyggande verksamheten.

propositionenI anförde föredragande vidarestatsrådet

Jag har tidigare förordat kommunen skall huvudman för räddnings-att vara
tjänsten inom kommunen. För minska olikheterna inom räddningstjänstenatt

föroch höja dess effektivitet fordras enligtdet min meningatt kommunernaatt
samverkar. - - -Även när det gäller utformningen kommunernas samverkan rädd-av om
ningstjänsten jagvill betona vikten frivillighet. Innehållet i samarbetet ochav
formerna för detta bör bestämmas kommunerna själva inblandningutanav
från sida. Enligt min mening räcker det i föreslagnastatens det den lagenatt tas

föreskrift kommunerna skall samarbeta medatt varandra. Enen sådanom
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föreskrift inte inom räddningstjänsten.bör bara gälla samarbeteEttresurserna
viktigtkommunerna emellan gäller åtgärder förebyggerär även när det som

bränder till följdoch skador bränder.av - --
värdefullt bildandet räddningsregionerdet arbetet medJag attanser vara av

förutsätteri avslutatdet och detta kommer detär närmaste att attnu gagna
inom räddningstjänsten. Samtidigt vill jagkommunala samarbetet understryka

angeläget kommunerna till möjligheter föreliggerdet deäratt att tar vara som
inom regionerna för få till rationellutveckla samarbetet ståndatt att en mera

och effektiv verksamhet.

Förslaget framladesdet kommunala huvudmannaskapet skulle behållasatt
i kommitténs principbetänkanderedan Samhällets räddningstjänst SOU

flertalet1981:82 och det övervägande remissinstanser tillstyrkte också det-
förslag.ta

Räddningstjänst-En svaghet med kommunalt huvudmannaskap ansågs av
kommittén olika förutsättningarkommunerna grund ipå mångaattvara av
fall inte hand skulle kunna klara alla de olika olyckssituationerpå egen av

uppkommer.som
Kommittén utgick ifrån svårigheter ekonomisk kompetens-att natur,av

brist, tillgång till specialutrustning samverkan mellan kommu-m.m. genom
skulle hanteras tillfredsställandekunna på sätt.ettnerna

Räddningstjänstkommittén fram-ansåg också samverkan påatt ettom
gångsrikt höja räddningstjänstens effektivitetskall kunna den allmännasätt
fordras riktlinjer för Framföralltmed samarbetet. krävs detett system en
systematisk möjligheter till lösningargenomgång deav gemensamma som
föreligger. innebära flerEn väl utvecklad samverkan kan komma att att
kommuner hittills bygger räddningstjänstorganisation.än upp en gemensam

till olikaI områden där det hänsyn lokala förhållanden förutsätt-med saknas
ningar för sådan långtgående lösning bör naturligt fördet kommu-en vara

samarbeta urval eller arbetsuppgifter.att ettnerna om av resurser
Kommittén inom räddningstjänstenansåg samarbetet den allmännaatt

skulle utvecklas frivilliga från sida.åtgärder kommunernas Samar-genom
betet själva initiativansågs utvecklas bäst de lokala detarom organen som
behövs innehåll. föroch på hand beslutar samarbetets Ett systemegen om en
väsentligt fordrar indelning i lämpligautökad samverkan landeten geo-av
grafiska räddningsregioner.samverkansområden s.k.

Kommittén vidare förbättringansåg räddningstjänsten kundeatt en av
ske åtgärder statligaäven andra samverkan. Samverkan medängenom

och privata organisationer framhölls. oftamed olycka kräverEnorgan
ingripanden flera räddningstjänst, framförslag allt den är störreav av om av
omfattning. räddningstjänstorgan ingripaFör samhällets skall kunnaatt

sinamed effektivt möjligt viktigtsamlade och så detärresurser agera som
omfattande mellan olika Kommitténsamarbete deägeratt rum organen.

ansåg möjligt enhetlig lagstiftning omfattandeså långt de huvud-att en som
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sakliga riktlinjerna för samhällets räddningstjänst kan stimulera sådantett
samarbete.

En regionindelning räddningstjänsten föreslogs Räddningstjänst-av av
kommittén för frivillig samverkan skulle kunna komma igång snabbt.att en
Svenska Kommunförbundet bidrog till regionindelningsådan etable-att en
rades.

vinsterDe Räddningstjänstkommittén finnspekade inompå områ-som
dena

förT Personal administration,
Operativ ledning och istyrkor beredskap,
Inköp och underhåll materiel,av
Utbildning och övningar,
Räddningstjänstplanering,
Förebyggande åtgärder,
Övriga åtgärder rekrytering information.ocht.ex.

Specifika Förbättringar samverkan skulle bl.a. samordnadgenom vara
räddningstjänstplanering, samordnad operativ ledning, tillgång till brand-
ingenjörskompetens, minskade personalkostnader, bättre teknikutnyttjande
och för civilförsvar.resurser

Räddningstjänstkommittén menade uppföljning samverkansåt-att en av
gärderna borde och integöras samverkan kom till tillfreds-stånd iatt om en
ställande takt borde ytterligare stimulansåtgärder för ökad samverkan över-
vagas.

Genomförda undersökningar och4.2

studier samverkanom

Kommunförbundet fortlöpandeStatens räddningsverk haroch Svenska ar-
tillolika motivera ökad samverkan. Ibetat på med kommunernasätt att

början 1990 tillsattes för bådamed dearbetsgrupp representanterav en
organisationerna uppgift samarbe-hade hänt medmed klargöra vadatt som

inom den kommunala räddningstjänsten under 1980-talet.tet
gjordesgjorde ansträngningarArbetsgruppen genomgång vilkaen somav

i utredningarkommunerna. fann antal hadeMan startatsute att ett stort
få lyftes framhade lett till konkreta Räddsam-Norrresultat. ettmen som

exempel där resultat. Räddsam-Norrsamarbete skett med ärgott som en
brandförsvarsförbundvidareutveckling Danderyd-Täby-Vallentuna om-av

Österåker.fattar Tillsammans dettaVaxholm ochäven motsvararnumera
kommunalförbund fem räddningskårer.
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erfarenheteri ocksåsamverkar Räddsam-Norr utbyterKommunerna som
räddningstjänsten inom förebyggandeinte inom också detenbart utan-

förbandavtal militära och hararbetet. Räddsam-Norr har med näraäven ett
räddningsorganisation vid flyg-Luftfartsverkets Arlandasamarbete med

plats.
väsentligt förhöjdSamordningen femmellan de kommunerna har gett en

slagkraft. ligga 25 lägre deKostnaderna uppskattas änprocentca om
för sig föroch skulle ha verksamhe-samverkande kommunerna svaratenvar

ten.
förutsättningarna förutredninggjordeArbetsgruppen även ettegen omen

räddningstjänsten i förebyggan-inom och densamarbete mellan kommuner
i KAK-regionen. region kommu-de verksamheten den s.k. Denna utgörs av

invåna-Köping, tillsammans har 50 000Arboga och Kungsör som canerna
re.

fann beträffande KAK-regionenArbetsgruppen
förebyggande iräddningstjänsten och det skyddet brand demot treatt-

inom regionen inomfördelaskommunerna kunde så verksamhetenatt -
effektivare,för bli betydligtde dåvarande kostnaderna kunderamen -

bilda kommunalförbund,bordede kommunernaatt tre ett-
tillorganisation skulle leda alla kommunernaatt treatt en gemensam-

förvaltningsledningen, utrycknings-får brandingenjörsutbildad ipersonal
skadeförebyggande arbetetverksamheten och det samt

förebyggande få och högreden verksamheten borde störreatt resurser-
kompetens.

förslag fåiRäddningstjänsten regionen skulle arbetsgruppensgenom en
möjligtorganisation imed bredd och kompetens skulle detgöra attsom

framtiden räddningstjänstens materiellautveckla personalens kunnande och

resurser.
kartläggning arbeteArbetsgruppen kunde vid pågående meden av sam-

verkan diskussioner pågick i 40-tal kommuner, Hall-konstatera ett t.ex.att
Härryda-Partille i Blekinge, Gävleborgsstahammar-Västerås, ochsamt

Jämtlands län.
Arbetsgruppens redovisades i publikationenarbete Utveckla räddnings-

tjänsten samverka-
KommunförbundetSvenska har 28 januari 1993den sammanställt upp-

gifter från alla kommuner räddningsregioner iaktuella och samverkanom
omfattning januaristörre mellan kommuner den 1993.1per

Vid tidpunkt fanns kommunalförbunddenna 7 omfattande tillsammans
19 kommuner och 27 civilrättsliga omfattande tillsammansavtal 61 kom-

visar formalise-Detta huvuddelen kommunerna inte harännuattmuner. av
sin förlitarsamverkan sig möjlighet finns i räddnings-på denrat utan som

tjänstlagen vid rekvirera erforderlig förstärkningbehov kunna haatt utan att
planerat för i förväg.detta
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Exempel på regioner där genomförda utredningar inte har lett till någon
förändring tidigareär den KAK-regionen.nämnda

Svenska Kommunförbundet har biträtt flera regioner utredningarmed om
samverkan. Bl.a. har Förstudie räddningstjänstenrörande i Blekinge länen
genomförts 1991. förstudieDenna resultat 24denrapportgav som en
oktober 1991 följandemed sammanfattning. Genom bildandet kom-ettav
munalförbund för regionenvästra i Blekinge skapas plattform fören en

vidareutveckling räddningstjänsten i framtiden. Organisatio-gemensam av
inom bibehållnakan ekonomiska de ökade krav imotsvaranen ramar som
i framtidendag och kommer räddningstjänsten.ställas påatt

förvaltningsledningEn förutsättningarskapar för samord-gemensam en
nad verksamhet i regionen. Genom arbetsuppgifterna förrenodlaatt perso-
nalen inom olikade verksamhetsgrenarna skapas lugnare arbetsmiljö,en

Ävenbättre måluppfyllelse och bättre kompetens. rekryteringsmålet kan
underlättas den organisationsutformningen.genom nya

på räddningstjänstområdet.Studier samarbetet mellan kommunernaav

enligt direktiven ingått i vilkenutredningens har kartläggauppdragI att
befo-omfattning räddningstjänstlagens intentioner uppfyllts och, så ärom

förföreslå från statsmaktemas sida ökatytterligare åtgärder attgat, samar-
tillskall komma stånd.bete

räddningsverk KommunförbundetLiksom Statens och Svenskaden av
tillsatta utredningen konstaterat samverkanssträvan-arbetsgruppen har att

framgångsrika.inte varit igenomdena allt
bildasvårigheter uppkommer skallexempel på deEtt när ettsom man

Södertörn förslag funnitskommunalförbund påkommunerna därutgör att
omfattande Haninge, Hud-bilda kommunalförbund BotkyrkaSalem,ett

kommunalför-dinge; Nynäshamns, Södertälje och Tyresö kommuner. Ett
bildats Haninge, Huddinge, Nynäshamns och kommu-bund har Tyresöav

ner.
civilrättsligtBeträffande avtal,BotkyrkaSalem, sinsemellan har ettsom

bildaSödertälje skullekommun frågan gällt dessa kommuneroch har ettom
bildadekommunalförbund sig till deteller skulle ansluta redandeävenom

förbundet.
kommunalförbund Södertälje BotkyrkaSalemi ochSamverkan mellanett

ivarit motivera framför grund låga kostnaderhar svårt allt påatt av
inför investeringar ijämfört SödertäljeBotkyrkaSalem med står storasom

brandstationer.nya
finns ekonomiskaskäl de görDet också exempel på andra än attsom

irrationella orsakerinte till sådanasamverkan kommer stånd. Exempel på
decentralise-motverkar samhällets strävandenkan samverkan motattvara
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ring, och samverkan till minskad politisk insyn.leder Personkeminatt
inblandademellan de försvagadkan störd, samverkan kan leda tillvara

ställning för politiker inblandadeoch hot räddningstjänstche-utgöra ett mot
fer och bidragitandra personalgrupper. Detta har till intesamverkan nåttatt

långt ursprungligen sig.så tänktesom man

Pågående samverkansaktiviteter

för räddningstjänstområdet stigitIntresset samverkan på har under de senas-
följeråren. Nedan antal exempel samverkansaktiviteter. Helsing-påte ett

brandförsvar genomförtborgs har nyligen initiativ studiepå rörandeeget en
Åstorp, Örkeljunga, Ängelholm,samverkan i Klippan,nordvästra Skåne.

Bjuv, Helsingborg, omfattatsBåstad, Landskrona Svalöv harHöganäs, och
studien. frångåtthar således här fastlagda regionindelningenMan den ochav

gått länsgränserna.övert.o.m.
Besparingen vid enligt tillsamverkan utredningen uppskattas 7en ca

miljoner Organisationsförslagetkronor år. bygger på närmasteattper
brandstation larmas kommuntillhörighet. Därtill föreslås be-oavsett att ett
fäl med följer utryckningsstyrkorna för fungerahög kompetens med att som
räddningsledare tills befälsberedskapen tillhar anlänt olycksplatsen. I nord-

Skåne försvåras finns olikasamverkansarbetet det alarme-västra att treav
ringscentraler VidSOS-Centralen. utökad samverkan ambitio-utöver ären

räddningstjänsten utifrånkunna bygga i regionenattnen upp en gemensam
alarmerings- och ledningscentral.

finnsDet områden där samverkan redan har utvecklats på mycketett
positivt iEtt dessa områden det nämnda Södertörn södrasätt. ärav ovan
delen Stockholmsregionen. På Södertörn har under antal år utvecklatsettav

inom flera januari bildadessamarbete områden. 1993 kommu-Den lett ett
nalförbund Huddinge, Haninge,mellan och Nynäshamns kommu-Tyresö
ner.

Det Södertörn omfattar fleranuvarande samarbetet på områden ettvarav
brandingenjörsjour i förbundet iär verkar Botkyrkasamtgemensam som

iSalem och Södertälje Brandingenjören jour skiftaskommuner. mellan
kommunerna alltid stationerad brandstationen ipå Botkyrkaärmen som
ligger mitt i regionen. Därtill finns brandchefsberedskap komple-etten som

till brandingenjörsjouren. Brandingenjörsberedskapen disponerar frittment
samtliga brandförsvarsresurser i regionen.

uppgiftsärskildEn styrka s.k. E-styrka har medupprättats ersätta en
ordinarie genomför övning befinner sig utryckningstyrka eller påsom en
utanför Varje bidrar tillkommunen. kommun E-styrkan med två brandmän

placeringen eftervardera och E-styrkan mellan stationemaaltemeras ettav
uppgjort schema.

effektiviteten i räddningsinsatserna för framFör öka och snabbtatt att



avtalSödertörn upprättatinominsatser samttill harstora manresurser
biståskallAvtalsparternakommunerna.instruktion samverkan mellanom

räddningsinsatserna i varandrasvidmaterielpersonal ochmedvarandra
samverkaninte endastochgälla hela kommunenskallInsatsenkommuner.

ifungerar ochräddningstjänstsamladeSödertörnsvid kommungränsen.
effektivt samövadblir på så sättochenhetavtalmed detta gemensamsom en

slagkraftig.och
räddningsnämn-mellankontinuerligt samrådocksåSödertörn skerPå ett

fyramellan depågårsamarbetedeti kommunerna utöverdederna somsex
kommunalforbundet.inomkommunerna

mellankommunalförbund pågåri formsamarbeteliknande ettEtt av
samarbetetvisatutredning harEn attMölndals kommuner.ochGöteborgs

år.miljoner kronorbesparing 5till påleder percaen
helaträffats omfattandeöverenskommelsenyligenlän harUppsalaI en

Östhammars Tierps kom-ochEnköpings, Håbo,Uppsala,län, dvs.Uppsala
SOS-centralen. Föralarmering viaall attSödertörn skerLiksom påmuner.

förvid ochräddningstjänsten larmmed attkommunikationenunderlätta
brandbefälkvalificeraträddningstjänstenutlarmningen harsnabba ettupp

Erfa-larmoperatörema.samarbete mediSOSABs lokaler närastationerat i
SOSAB ärräddningstjänsten ochmellansamarbetefrån dettarenheterna

kommu-grundtidsfördröjningar vid larm påoacceptablaBl.a. hargoda. av
brandstationernalarmfunktionen påSOSAB ochmellannikationsproblem

elimineras.kunnat

studieRäddningstjänstutredningens

föreligga harpåståttssamverkanmedsvårigheterbelysa deFör att som
Svenska Kommun-studie.begränsad Engenomförtutredningen aven egen

räddningstjänstsamverkanbehandlarsamverkansutredningarförbundets
Örkeljunga,ÄngelholmÅstorp,. vilkaochKlippan,mellan kommunerna

räddningsregion.utgör en
gällerbesparingspotential detnärutredning följandepekas påI denna

kommuner.dessa
kostnadernasamverkansmodellen kanför förslagnadenInom sam-ramen

miljoner kronortill 3,3minst 2,5minskas medförmanlagt kommunerna per
år.

organi-medbesparingar kostnadernakandessaUtöver t.ex. gemensamen
årmiljoner kronorminst 1,2 till 1,5minskas utanytterligare medsation, per

kvalitet.effektivitet ochavkall behöver pågörasatt
hurstudie för utrönagenomförtRäddningstjänstutredningen har atten

eko-görafyra kommunerfortsatt i dessa attsamverkansarbetet har genom
tiden dåfrånjämförelser i kommunernapersonalmässiganomiska och

fram till dagsläget.ochsamverkansutredningen initierades



46

Syftet har varit analysera vad skett efteratt utredningen i formsom av
effekter dvs. ekonomiska och personalmässiga Förändringar fördju-samt att

den ekonomiska analysen vad ekonomi, personal och prestationer,pa avser
detta för öka möjligheten till effektivitets-att och samordningsbedömningar
inom räddningstjänsten.

Under den tid förflutit sedan samverkansutredningen initierades harsom
antal samverkansaktiviteterett pågått mellan olika konstellationer deav

fyra kommunerna. Besparingar och kostnadsökningar har emellertid tagit ut
varandra så det ekonomiska resultatetatt oförändratär isammantaget
regionen.

Följande konstateranden kan göras när det gäller samverkanssträvandena
i denna region.

Gemensam räddningschef har i något fall inneburit halvering lönekost-av-
naden.
Samverkan har tilllett ökade administrativa kostnader.-
Besparingsvinsten ofta marginellär vid slutlig summering allaen- av
leden.
Ofta sker reinvestering besparingarna inom kåren vilket görav att- even-
tuell vinst inte syns.
Många små avtal mellan kommuner inneburithar kommuner medatt-
tillfälligt högre kompetens har expanderat och byggt volymupp en som
blivit överkapacitet dessanär avtal bryts.
Rationella besparingar inte alltidär politiskt gångbara. Detta gäller t.ex.-
nedläggning brandstation.av en
Snabba ändringar i avtalen leder till uppsägningar anställda inteav som-

rationella.är
Inget märkbart samarbete när det gäller fordon har kunnat noteras.-
Inga ekonomiska vinster när det gäller upphandling kan påvisas.-

Den utredningen genomförda studien har således visat det visserli-av att
pågår samverkansaktiviteter fortlöpande de möjliga vinstergen attmen som

påvisats i kommunförbundets utredning inte kunnat förverkligas.

Överväganden4.3

Räddningstjänstkommittén ville driva på utvecklingen samarbetet överav
kommungränsema.

väsentligtEn ökad samverkan mellan kommunerna skulle höja effektivite-
Förutsättningen för oförändratten. kommunalt huvudmannaskapett över

räddningstjänsten samarbetet mellan kommunernaatt utvecklades ivar en
tillfredsställande takt. Enligt kommittén borde det möjligt inomattvara
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kom-åtgärderrealisera debeslutefter statsmakternasår somhögst ett par
föreslagit.mittén

räddnings-närkommunernaförväntningar påfanns såledesDet stora
särskilt under devisserligen ökat senastehartill. Samverkankomtjänstlagen

del kommu-Kritikeftersträvades. moti den taktknappaståren ensommen
statliga ka-undersökningar deniförekommersamarbeta somsätt attners

faktorerolyckor. Fleraallvarligaeftergenomförttastrofkommissionen har
det sättutvecklats påinte harregionsamverkantillbidragit somhar att

efter. IngensträvatstatsmakternaRäddningstjänstkommittén och avsenare
förbetydelseavgörandehaftsannolikt någonharfaktorernaenskildade

tillinitiativen ökatbegränsattillsammanshar dedäremotutvecklingen men
samarbete.

forprincipernabeskrivnacentraltklyfta mellan deuppståttharDet en
Räddningstjänstensamarbetsfrågorna.pålokalaoch densamverkan synen

utvecklingenförmåletrelaterahaft svårtkommuner att avi mångahar
förutsättningarna.till desamarbetet egna

hjälp-detuppfattaskommitöveralltinteRegionindelningen har att som
regionindelningen ändrats.län harHallandsavsikten. Imedel t.ex.varsom

kommiti landethållflerahar på attblivit Länsgränserregioner harTvå en.
hinder.särskildautgöra

förtill grundmaterial kan läggasstatistik ochAvsaknaden annat somav
också konserveratharräddningstjänstenieffektivitetenövervägande om

för samarbete.utvecklasvårt argumentengjort detoch attarbetssättet
ochriskanalyspåbörjat anpassatgenomfört ellerharFlertalet kommuner

betydandehaftharSamverkansprocessen etttill denna.verksamhetsin
Samver-fungerat bra.igång har denkommitväldenstartmotstånd närmen

begränsadeelleringamedvarit sätthuvudsakhittills i ett attdockharkan
räddningstjänsten.påstandardenhöjakostnadsökningar

uppkommeri allmänhetfrågorpåvisarKAK-regioneniUtredningen som
rationali-varitUtgångspunkten har attsamarbete.diskuterabörjarnär man

Utredningen visarbesparingar.tillmöjligheteroch hittaverksamhetensera
Medförbättras.börolyckorförberedskapenemellertid det är stora somatt

organisa-till, kommermöjlighetersamarbetetrationaliseringar,de gersom
vilketkostnadernanuvarandedeinomkunnationsförändringen att rymmas

kostnader.eller lägretillräddningstjänstbetydligt bättre sammager en
förvaltningen,Ledningöka.kanarbeteti dagligaSpecialiseringen det av

åtgärderförebyggandeandraochbrandsynutrustning,skötselinköp och av
Ökade personalenspecialiseringtillmöjlighetereffektivare.utföras avkan

uppnås.ocksåkan
kommunen,inom denförvaltningarmed andrasamarbeteUtökat egna

räddningstjänst-andramedochräddningstjänsterandra kommunersmed
måste mötasansvarsområde kravärgeografisktmyndigheter med somannat

organisationarbetsformer,iförändringarmed m.m.
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Svenska Kommunförbundets sammanställning över pågående samverkan
visar det under tiode förflutitåratt sedan Räddningstjänstkommitténssom
rekommendationer samverkan lades fram inte skett någon allmänom ut-
veckling i riktning samgående inom räddningsregionerna.mot Det pågår
diskussioner samverkan och i fallmånga har också samverkan i mindreom
skala kommit till stånd. Räddningstjänstutredningens studie i nordvästra
Skåne visar nettoeffekten inom regionenatt är marginell både detnär gäller
ekonomiskt utfall förhöjningoch kvaliteten.av

De infrastrukturella Förbättringar såsom larm- och lednings-gemensam
funktion, samgående brandingenjörskompetens, samverkan special-om om
utrustning och datorstöd Räddningstjänstkommittén önskade åstad-som
komma har endast kunnat förverkligas inär det samverkansområdet ingått
större kommuner med stora resurser.

Ett nyligen igångsatt försök med helikoptersamarbete i Uppsala län visar
det är endastatt den redan välutrustadeatt centralkommunengenom samar-

betar med kranskommunerna kan uppnå erforderligt underlag försom man
sådan facilitet.en

visarDet sig i våra studier de ekonomiska incitamentenatt för samverkan
inte tillräckligt starka. Vinstenansetts med samverkan inteuppväger nack-
delen det minskade inflytande för kommunledningen formalise-av som en
rad samverkan skulle innebära.

Svenska Kommunförbundets sammanställning över nettokostnader och
skatteuttag för räddningstjänsten visar mindre kommuner särskilt iatt gles-
bygden har de högsta kostnaderna capita medan storstäderna har deper
lägsta kostnaderna. Den allra lägsta kostnaden redovisas dock Partilleav
kommun och orsaken till detta kan Partille utnyttjar närheten tillattvara
Göteborg själv bidra till behovetutan att resursförstärkningarav som upp-
kommer vid olyckor.stora

Enligt min mening bör inte för närvarande skärpa lagstiftningen förman
uppnå samverkanatt den hittillsvarande långsamma utvecklingenp.g.a. av

samarbetet. Det märks dock nämnts ökning samarbetet under desom en av
åren. Exempel Uppsalasenaste län, Göteborgsregionen Södertörnochsom

m.fl. torde komma visa vägen. Det saknas oftaatt tillräckligt klart uttalatett
ekonomiskt incitament för samverkan inom den enskilda kommunen.

regionindelningDen skulle underlätta samverkan har hittills inte haftsom
den avsedda stimulanseffekten. I stället hämmar regionindelningen frittett

Ävenutbyte tjänster mellan kommunerna. länsgränser har iav fallnågra
visat sig hinderutgöra för samverkan. Regionindelningenett intetycks fylla
någon egentlig funktion och skulle därför enligt min mening kunna avskaf-
fas. Samverkan över länsgränser bör heller inte förhindras i ställetutan ses

önskvärd utveckling i syfte finna naturligasom samverkansstrukturer.en att
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sotningAvreglerad

Bakgrund5.1

räddningstjänstlagen finnsSFS 1986: 102 bestämmelser förebyggan-I l om
de åtgärder brand. Bl.a. där kommunens räddningsnämndmot attanges

för sotning utförsskall regelbundet.attsvara
sotningGenom eldstäder fasta förbränningsanordningar,skall och andra

inte inrättade för eldning uteslutande med och därtillär hörandesom gas,
imkanalerrökkanaler I samband sotninggöras med skall detsamt rena. som

därtillskorstenar och tak med höranderengörs byggnadsdelar kontrol-samt
frånleras brandskyddssynpunkt. Sådan kontroll skall också kanal-göras av

förbränningsanordningar,anslutna eldstäder och andra inrättade förärsom
därtilleldning uteslutande med och hörande tillsynsmyn-gaskanaler. Engas,

dighet kan besluta kontroll brandskyddet i fall. Sotningäven andraom av
utförasoch skorstensfejarekontroll skall skorstensfejarmästaren ellerav som

biträder skorstensfejarmästaren.
fårRegeringen för sotningmeddela föreskrifter frister och överlåta åtom

myndighet föreskrifter.eller kommun Regeringenmeddela sådana haratten
överlåtit till föreskrifterStatens räddningsverk ofta sotninghuratt omge
och kontroll skall får föreskrifterKommunerna meddela kortaregöras. om
frister. Kommunfullmäktige får föreskriva avgift förskall erläggasatt sot-
ning. sotningstaxa förhandlasDen tillämpas i kommunerna mellansom

KommunförbundetSvenska Sveriges Skorstensfejarmästares Riksför-och
bund SSR och sig tidsstudier för sotning i övrigtbaserar på småhus. gällerI
timtaxa gång ochper man.



50

behandling hosSotningsfrågans5.2

organisationerochmyndigheter
välkänd ochbådesoteldtill S.k.länge.känthareldkanAtt varsot ta man

1700-börjanträkåksbebyggelse. Ii Europas1100-taletfruktad påredan av
Efterbrandordningar.sotningenSverige regleraibörjadetalet genomman

medvärldskrigetandraföreteelse undervanligvarit ganskaha enatt en
ovanligt.relativti dagVedeldning soteldomfattande är

rädd-Statensräddningstjänstförordningen ochRäddningstjänstlagen,
sotningen. Kommu-isotningsfrister reglerar dagföreskrifterningsverks om

skorstensfejarmästaresotningsdistrikt mediindeladeär som an-ennerna
kommunensSkorstensfejarmästarendistrikt.varje utsessvarig för av

räddningstjänsten.förnämnd
sotningsmonopoletdet s.k.ochsotningsfrekvensenDiskussionen omom

riksdagen.iväcktsändringar harmotionerantallänge. Ettpågåtthar om
i uppdrag1991i septemberräddningsverk attdärför StatensRegeringen gav

sotning gällandemedi sambandbrandsynfrågor bl.a.vissaöverväga
framgår bl.a.1992-08-31Räddningsverketssotningsverksamheten. I svar

följande.

påbörja försöksverksamhet1992under höstenRäddningsverket att enavser- sotningmedi sambandbrandskyddskontrolleffektivare attmed genomen
förrättningen.protokoll upprättas över

införa medmöjligtintedetRäddningsverket är systemattattanser- värmeanläggningarför oljeeldadesotningsfrister utanobjektvis prövade
behovsprövningsådanbedömningar uppstår. Enolikartadefara för att

återkom-kostnadsfördyring på grundväsentligmedföraskulle också aven
mätkontroller.mande

1985-11-28 Dnr.promemoriaiRRV harRiksrevisionsverket en
sotningsväsen-tillsynenregleringenstatliga ochbehandlat den1985: 357 av

nackdelar detvilka för- ochborde utredasdetbedömningRRV:det. attvars
s.k.sotning under denocheldstadsbrandsyninordnaskulle innebära att

liggande al-till hands896.riksprovplatslagstiftningen 1974: Det närmast
konkurrensfortgå underverksamhetendärvid låtaternativet att avvore

i fallkompetensprövning sågörsauktorisation. Enerhållitolika företag som
företa-auktoriseradebrandteknisk kontroll. Devill utföraföretagde somav

stick-tillsyn, varvidstatlig ävenfortlöpandeförföremålblir också engen
företaguppgifter. Omsinaföretagen skötthurprovskontroll kan ettgöras av

in.auktorisationen draskunnasigmissköter borde
i utredningensin tidifrågasatte påSPKpris- kartellnämndochStatens

SPKUStaxesättningochkostnaderstruktur,Sotningstjänster
sotningsdistrikt.i allalämpligt med och1984: det19 är taxasammaenom

kostnadsförhållandenavisadeutfördeLönsamhetsstudier SPK att varsom



alltför olika mellan kommunerna för enhetlig skulle försvar-att taxaen vara
bar.

Vidare SPK ihar promemorior till regeringen 2387,dnr. 2288 och
230688 kritiseratbl.a. beräkningarna avgifterna för föreskrivnadeatt av
sotningsarbetena baserar sig tidsstudier förhållandenpå och i frågabl.a. om
kostnadsfördelning igällde början l970-talet. Sedan dess har sot-som av
ningstaxan räknats till produktivitethänsyn ökad och ändradeutanupp
förutsättningar. SPK därvid framhållit sotningsväsendetshar strukturatt

arbetsförhållandenoch har ändrats sedan början 1970-talet. Bl.a. harav
distrikt minskat, sotningsfristernaantalet förlängts formerna föroch bo-

stadsuppvärmning ändrats.
Konkurrenskommittén har i sitt betänkande Konkurrensen inom den

kommunala sektorn SOU 1991: 104 sotning serviceverk-ärmenat att en
samhet och den därför bör konkurrensutsättas. Kommitténatt föreslog en
försöksverksamhet med anbudsupphandling inom sotningsmonopolet.

Konkurrensverket har i skrivelse till utredningen framhållit inslagetatten
konkurrens bör öka på sotningsområdet. förordarVerket avregleringav en
sotningsmonopolet för föreskrivnaden sotningenatt ansvaretav genom

överförs från kommunen till fastighetsägaren. Konkurrensverket attmenar
den bästa lösningen från konkurrenssynpunkt myndighetstillsynenär att
särskiljs från den kommersiella verksamheten och räddningsnämndenatt

primärautövar den myndighetstillsynen. Ett alternativ till förlägga allaatt
myndighetsuppgifter till räddningsnämnden kan låta ackrediteradeattvara
företag utföra kontrollverksamhet. Detta skulle innebära före-godkändaatt

kan komma utföra såväl kontroll sotningrengöring.tag att Verketsom
framhåller det högst angelägetär marknaden föratt sotningstjänsteratt

föravregleras effektivitetenöka på denna marknad.att
NUTEK och Statens Naturvårdsverk har nyligen publicerat rapporten

NUTEK 1993:R 63, Naturvårdsverket Rapport 4270 Utsläpp från småska-
lig Vedeldning förslag tillmed lag småskalig eldning fastameden ny om
bränslen. I förslag till föreskriftergenerella för Vedeldningrapporten iges
befintliga och kaminer för frånbegränsa utsläppen dessa. Rap-attpannor

har remissbehandlats.porten

Viljeyttringar från organisationer enskildaoch rörande sotning

Svenska Kommunförbundet sig Räddningsverkets förslaghar överyttrat
sotningsverksamheten.rörande räddningstjänstlagenFörbundet attanser

bör fastighetsägarenändras så får för sotning utförs ochatt att attansvara
kommunens räddningsnämnd förbehåller brandskydd brand-ansvaret att
skyddskontrollen utförs. Oljeeldade objekt efterbör behov. Imkanalersotas

intebör omfattas föreskrivnaden sotningen. Behov brandskyddskont-av av
roll avseende avgaskanaler föreligger inte.
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Sveriges Fastighetsägareförbund 1988uppdrog åt två konsulter under-att
söka finnsdet sotning förekomstennågot samband mellan och sotel-om av
darbränder vad gäller oljeeldade anläggningar och imkanaler. fannDessa

inteså fallet. Resultatet redovisas i Sotningsfristeratt ochrapportvar
brandfara. Vidare Förbundethar i remissvar i december 1992 till Statens
räddningsverk angående sotningsfrister förordat differentierade sotnings-att
frister införs och sotningsmonopolet omprövas.att

Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund ihar yttrande betänkan-över
det Konkurrensen inom den kommunala sektorn avstyrkt kommitténs för-

till förändringarslag rörande sotningsväsendets brandförebyggande verk-
samheter. bibehållaFör hög säkerhetsnivå och grundläggandeatt kravetten
på skydd människor och egendom skada brand det nödvändigtärmotav av

det lokala monopolet för verksamheten kvarstår i oförändradatt form.
Några enskilda kommuner, Gotlands kommun, har meddelat utred-t.ex.

ningen för avsikthar förarbeta avskaffa sotningsmonopolet.att att attman
Till utredningen har också inkommit frånantal brev allmänhetenett stort

förändringdär det nuvarande förordas. Många desystemeten attav anser
själva borde få utföra sotning, vilket flestade också fårgör detutan attmen

ordinarieersätta sotning, utförd sigMånga ha bättre kunska-sotare.av anser
eftersomän de konstruerat och byggt eldstaden själva.sotarna Mångaper

frågar sig varför sotningsfrister förlängaskan på grund personalbrist.t.ex.av
Många ställer sig frågande till sotningsfristema desamma förär modernaatt
sotningsfria för gamla omoderna.pannor som

Priset för sotning i inteallmänhet för högtanses vara men man reagerar
tvingasöver förbetala något inteatt behövs.som man anser

I del beskrivsbrev konflikter, vilka borde kunnat lösas smidigarepåen ett
sätt än polishandräckning för genomföra sotningt.ex. eller kon-attgenom

sotning utförd.statera att var

Sotningens brandförebyggande5.3
effekt.

forskning finns tillgänglig effekter sotning iDen rörande har huvud-som av
genomförts Tekniska i institution försak på Kungl. Högskolans Stockholm

uppvärmnings- ventilationsteknik. forskningsrapporteroch antal harEtt
publicerats, vilka framtagits Statens räddningsverk.några på uppdragav av

betydelse för risken för utfällningen tjära isoteldar skorstenen.Av är av
i från koleldning iMånga exemplen hämtade hushållseld-ärrapporternaav

industriella för fråganstäder och eldstäder och relevans behovetsaknar om
sotning sotningsfrister.ochav

Oljesot för antändninguppvärmning till glödning ibedömtssom ger
provning varierande Vidresultat. höga värden kan orsaken att sotetvara
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ofullständig förbränninginnehåller oförbränd olja vilket tyder på ägtatt en
felmonteradefelaktiga ellerbrännare, skadadeOrsaken kan mun-rum. vara

felaktigheterotrimmad Grava brännarenstycken eller brännare. gör att
brandrisk. dåligt justeradeinte Förekomstoch alltså någonutgörstannar av

driftekonomin negativt.marginell eftersom påverkasbrännare är
isotning vid vedeldning har belagts undersök-regelbundenBehovet av

ningarna.
olja förför mindre för ved. I slutsatsernaRisken soteld änär avsevärt

skiljs intesotning för soteld.uppkomsten Detberörs betydelsenäven avav
specifika för olja imkanalerolja, imkanal varför slutsatser och ärpå ved och

sotning vedeldadeutrustning, eldning ochdra. God kompetentsvåra att av
optimalt sotningsintervallför brandrisken.anläggningar betydelse Någothar

för oljeeldning fastställas.har kunnat
varför bedömningenavsättningar i imkanaler varierar starktMängden av
för avsättningar i vissaSannolikhetenriskerna för brand är svår göra.att

i flerbostadshuskanaler är stor.
nämligenfåsfrån olika värdeGenom platser nära attnog sammaprov

avsättning-eftersomantändningstemperaturen 250 grader. så lågDen ärär
inte blir antänd-i imkanalerna innehåller fett. betyder detMen det attarna

värmning. tillavsättningen för kortvarig orsakenning Det ärutsätts attom
köksfläkten. finnsblir tillbud Detinte blir brand det underdet även om

för sotning i imkanaler.inget behövsbelägg att
framefter tagits Brand-Statistik antalet brandorsak,bränderöver som av

ganskaförsvarsföreningen, visar brandorsak kommersoteld äratt somen
tiolistan. också sjunkande under de åren.långt på Trenden är senastener

femtioårsperiod finnerutvecklingenOm soteldar underpå av enman ser
eldning med vedsoteld mycket vanligare under 1940-talet dåatt varman var

i helt och hålletvanlig. soteldar uppkommer dag ocksåDe är nästansom
i oljeeldade anläggningar mycketknutna till Vedeldning. Sotbränder är ovan-

oftast felinställdaliga och beror då på brännare o.d.
brandorsaksstatistiken eldstadsre-ärallvarlig trend då det gällerEn mera

sådanrökkanalernaoch äri övrigt då eldstadenbränder dvs.laterade av
materialnärliggande brännbartinte hettanbeskaffenhet motståttde utanatt

material-i huvudsakproblem äreldsvåda. Dettafattat eld och orsakat en
konstruktionsfråga.och

fått iräddningsverk uppdragStatensi Karlstad harHögskolan attav
förebyggande skade-olika ochsamhällsekonomiska effektenutreda den av

intresseärinom brandområdet. Enavhjälpande åtgärder rapporterna avav
fördelar och kostna-sotas Samhälletsofta skall småhusennämligen Hur -

reservationvisar,sotningsfrister. kalkyler medvid ändrade Rapportensder
sotningsfristerna utifrån samhälls-i förlängningför osäkerhet data, att en av

småhus.för olje- vedeldadebedömningar både ochekonomiska bör göras
för oljeeldning gångår ochVedeldning föreslås sotning gångFör enperen

år.vartannat
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5.4 Jämförelser med annan

kontrollverksamhet
företeelserEtt antal befintligberör bebyggelse har under tidsom senare

behandlats likartatpå sätt med avseende på regelsystem. Utgångspunkten är
fastighetsägare och byggherrar förutsättsatt för sin fastig-ta ett stort ansvar

het och dess anordningar. Några exempel:

Takanordningar

Fastighetsägaren har för takanordningar uppfyller de kravatt äransvar som
föreskrivna. Myndigheten, i detta fall byggnadsnämnd, har möjlighet att
förelägga åtgärder för kraven uppfyllas.skaattom

Hissbesiktningar

Hissbesiktningar tidigarehar utförts Statens anläggningsprovning SA iav
egenskap riksprovplats. Riksdagen har nyligen beslutat medav att systemet
riksprovplats skall avvecklas och ersättas med öppna där alla kompe-system

får SAmedverka. hör vidare tilltenta de 3 företag5 regeringenorgan som-
hösten 1991 fick riksdagens bemyndigande privatisera. För genomföran-att
det privatiseringen krävs SA mister sinatt monopolställning och verkarav
på konkurrensutsatt marknad. Från och julimed 1 1993 har SA ombildatsen
till aktiebolag. Fastighetsägaren kommer kunna anlita vilken besiktnings-att

helst godkänd.är Nyordningen följer EG-direktiven inomman som som
hissdirektivendetta område, dvs. och maskindirektiven.

I förordning är under bearbetning kommer krav ställasen som påny att
granskning hisskonstruktionen vid nyinstallation. Krav kommer ocksåav

ställas på de ingåendeatt i hissinstallationen.komponenterna Därmed är
reglerna neutrala EU-länderna. Däremotgentemot har den återkommande
kontrollen utformats så det de enskilda länderna. SverigeI viatt harpassar

tradition återkommande säkerhetskontroller hissar och avsiktenen ärav av
behålla denna med den förändringenatt monopolet avskaffas och ackre-att

diterade företag genomför besiktningen. Därmed har full konkurrens upp-
nåtts.

Obligatorisk ventilationskontroll

Den obligatoriska ventilationskontrollen, bygger på de bestämmelser som
finns i Plan- och bygglagen PBL. Enligt PBL skall byggnader möjlighetge
till hygien,god god arbetsmiljö tillfredsställandeoch inomhusklimat.etten

lagen följerAv vidare ventilationssystem måste skötasatt och underhållas.
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påtagligt harfunktion inteinnebär byggnadsunderhållpåKravet att en
myndighets-krävdes. Enursprungligentillförhållande vadförsämras i som

upphandlaövervakning erfordras och ägaransvari form attkontroll ett enav
funktionenkonstateraförvissa intervallerbesiktningsakkunnig med attatt

upprätthålls.
började gällaventilationssystemkontrollobligatoriskFörordningen avom

till krav påoch lagenstillFörordningen ansluter PBL ett gottjanuari 1992.l
ventila-befintligasåvälFörordningen innebärinomhusklimat. att nya som

sakkunni-sakkunnig. Debesiktigas godkännasochtionsanläggningar ska av
förriksbehörighet och kommunenförBoverketgodkändaska avavvaraga

Interval-besiktning.förintervallföreskriverbehörighet. Boverketlokal om
ventila-anläggningi vilkenventilation ochpåvarierar beroendelen typ av

tionen verkar.
sakkunnigbehörigförfullahar detByggnadens attägare ansvaret en

erhållermyndighetenförockså ettbesiktningen, ochgenomför attansvarar
ej. deteller Igodkäntventilationssystemet ärframgårprotokoll där det om

fullgör kommunernasnämnderkommunalaeller defallet det denhär är som
ofta byggnadsnämnd ellerbyggnadsväsendet, mot-ochuppgifter inom plan-

svarande.
bristeravhjälpaför påtaladeocksåharByggnadens attägare sna-ansvar

harByggnadensblir godkänt. ägareinteventilationssystemet ettrast om
sakkunnigamyndighet. Deemellertid övervakaslångtgående avsomansvar

konsultupphandlingari likhet med andrai konkurrenshandlaskan upp
sakkunnige, över-godkänna denMyndigheten harfastighetsägaren attgör.

bliråtgärderföljagenomförda ochblirbesiktningarna attvaka att upp
Imkanalema ärska kunna godkännas.ventilationssystemenförvidtagna att

besiktningen. Kontrollennaturlig del attsammanhangi dessa avseraven
för Iluftomsättning stadgadär utrymmet.upprätthåller denimkanalen som

brandförebyggande bedömning.inte göraingårkontrollen att en
1993: 94SOUbygglagstiftningenPlan- ochskerI den översyn avsom nu

3byggnadsverk, Avpåtekniska egenskapskravförslag tillfinns lag m.m.om
medi ståndskall hållasbyggnads egenskaperframgår6och avseen-att en

möjligtdärförskulle attbrand. Deti händelsesäkerhetpåde varaav
tillbeskrivits denmyndighetsutövning det slagöverföra ovansomaven

bygglagstiftningen,ochplan-övervakaharinämnd kommunerna attsom
föreskri-bemyndiga BoverketRegeringen kan attbyggnadsnämnd.oftast en

utredningnärvarande pågår attska gälla. Förde krav omsomva om
tidiga-fråntill Boverketför hissar i bebyggelse attföreskriftsrättenöverföra

Arbetarskyddsstyrelsen.utförtsi sin helhet ha avre
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5.5 Rollfördelning fastighetsägare -

myndigheter.
Nuvarande form för förebyggande brandskydd har klara brister. Genom att
kombinera myndighetsfunktion och verksamhet på blirentreprenad samhäl-
lets roll otydlig. Myndigheternas uppgift är övervaka samhällets intressenatt

upprätthålla miljömålatt och minimera riskerna förav skada. Tillsyn och
kontroll kan ske hjälpmed sakkunniga i sin övervakasturav som av
ansvariga myndigheter. Ett exempel på sådan kontroll ventilationskont-är
roll, hisskontroll m.m.

Även inom fastighetsägarenandra områden har frånutgått skallattman ta
för hälsa och säkerhet.ett I PBL har byggherren definieratansvar välett

PBL förär föremålnärvarande för översyn syftemedansvar. klargöraatt att
byggherren inteoch byggnadsnämnden har för fel i byggnader. Enligtansvar
proposition 199394: 178 ändringar i Plan- och bygglagen förom m.m. som

föremålnärvarande är för riksdagsbehandling föreslås byggherren få ett
utökat för kvalitetssäkring.ett system Genom tillämpaansvar genom att
egenkontroll i kombination med myndighetskontroll och i formansvar av
byggfelsförsäkring har hittat för minimera riskett system förattman t.ex.
tredje man.

Överväganden5.6

Samhället har tiderna undergått förändringar. Framväxtenstoragenom av
förtätad och brandkänslig miljö och den berättigade skräcken för storbrän-
der påskyndade kraven på bättre brandskydd. På 1800-taletett blev eldning

sotningoch reglerad i vårt land. Sotningsverksamheten och är åtgärdvar en
för förebygga olyckor och skador.att Det har emellertid inträtt föränd-stora

Övergångenringar på detta område. från fast bränsle till olja och därefter till
fjärrvärme har liksom bättre tekniska lösningar när det gäller uppvärmnings-
anordningar minskat sotningsbehoven

Sotningsväsendet det utformatär oflexibelär lösning påsom nu etten
brandskyddsproblem. Sannolikt skulle brandtillfallena inte öka i någon stör-

utsträckning sotningen uteblev, i fall när det gäller oljeeldadere vartom
anläggningar. finnsDet heller inte några forskningsresultat entydigtsom
visar i vilken omfattning sotning rökkanaler imkanaleroch minskarav
antalet brandtillfällen. Det är svårt avgöra sotningen verkligenatt ärom
samhällsekonomiskt lönsam och vilka de samhällsekonomiska konsekven-

skulle bli rensningsotning i stället genomfördes vidserna behov.om Rap-
från Högskolan i Karlstadporten visar dock med beaktande den osäker-av
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gällerambitionsnivå detnäri tillgängligaligger data nuvarandehet attsom
samhällsekonomiskt motiverad.sotning inte är

skäl ärmotiv för Etturskilja antalkan attMan att sotaett att sota.
sig i anlägg-läggerSoti värmeanläggningen blir bättre.driftsekonomin som

blirinteuppvärmningeneffektvärmeisolerande görningen har attsomen
miljöninreoch dentill sotningeffektiv. både denskäl ärEtt yttreattannat
förmedför dekanalernaiökad mängd värmepannapåverkas. En attsot en

koldioxid kan påver-igen. Mängdenförbränningsgaserna delvis sättsheta
sotpartiklar. Ettkväveoxider mängdenoförbrända ochliksomkas, mängden

varaktighetenförrisken ochminskatill sotning kantredje skäl är att avman
viss brandskydds-utförssotningsamband medsotbrand soteld. I enen

undersökas.vad skallspecifika påkravsker dockkontroll. Detta utan som
energihus-organiseradsig i någonEftersom samhället inte längre engagerar

omfattasbörbrandskyddsaspekternamiljö- ochhållning det endastär som
sotningeffekten denenergisparandesamhällelig kontroll. Den somavav en

marginell.brandskyddsskälutförs ärsotningsfrekvensnuvarandemed av
minimeratill syfteeldningsanläggningar bör hakontrollTillsyn och attav

iinjustering minimera sotmängdenförorenande utsläpp och att genom
undanröja risk för brand.för därmedrökkanaloch attpanna

värmebran-yrkeskunniga igenomföraskankontrollochtillsynDenna av
räddnings-tillgänglig vid kontrollfinnasförprotokollförasschen att avsamt

förening-Energitekniskainitierats1993underprojekt harEttnämnden. av
Liknandetillsyn kontroll.ochgenomföra dennasyfteikretssödra attens

Serviceavtal teck-hissar ägerbesiktningdåtillämpasförfaringssätt rum.av
Besiktningsmannenserviceföretag.ochfastighetsägaremellanvanligennas

genomförda serviceinsatser.frånanmärkningardärefter deltar av
sotningfastställa vilka intervalluppgift medtillinteUtredningen har att

besiktning. Jagkräver regelbundenanläggningarutföras vilkaskall och som
imkanalerbrandrisken i överhuvudtagetbedömningengjortdock denhar att

rensningregelbunden ärifrågasättasliten det kansåär att om enpass
behövlig brandskyddsskäl.av

ytterligtanläggningar äriVidare konstateras sotbränder oljeeldadekan att
utvecklats såTekniken oljeeldninggällersällsynta. när det har att pannoma

Ävensotningsfria.i fallfrån kan betraktasbrandskyddssynpunkt många som
motiveradel kanpannkonstruktionerna bildas docki de bästa sot somen

ekonomisotning.viss
oljeeldadeochimkanalergällerMin bedömning således detnärär att

motiverar regelbundenobetydlig inteanläggningar brandrisken densåär att
minvidareenskilda objektet. Det ärtillsyn från samhället avseende det

tillämpaspraktiken påisotningsfristeruppfattning reglerna ettatt om
ifrågasättas behövs.reglernadet kansådant sätt att om

tillsyn från samhäl-regelbundenFastbränsleeldning det område därär en
Även gällerdet värmepannormotiveras.i första skulle kunna närhandlet
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för fastbränsleeldning teknikutveckling.pågår Genom förbränning viden
mycket hög temperatur och ackumuleringmed överskottsvärme i vatten-av
tankar fullså lufttill förselatt underkan hela brinntiden kan praktisktges en

sotfri miljö åstadkommas.taget Många installeradeär ochpannor som som
installeras har dock inte faciliteterdessa och dessutom sker eldningen ofta på
grund okunskap på felaktigt vilket kan framkallasätt hög sotbildningettav
och därmed hög brandrisk.

ÄlvsborgsUndersökningar Länsförsäkringar genomfört i och Gävle-som
borgs visarlän det främstär äldreatt omoderna inte primärt ärpannor, som

föravsedda fastbränsle-eldning. denutgör risken.största Stålskorstenarsom
liknandeoch vilka inte klarar de höga rökgastemperaturer viduppstårsom

fastbränsleeldning är också allvarlig risk. riskerDessa kan eliminerasen
sanering ineffektiva eldstäder och undermåliga skorstenargenom ochen av

endast i mindre utsträckning regelbunden sotning.genom
sotningsförrättningEn innehåller enligt gällande förutomregler hant-nu

verket med rensning imkanaler och sotning rökkanaler för uppvärm-av av
ningsanordningar oljamed och ved också myndighetsutövning. En renod-
ling de två bör enligt min mening eftersträvas.momentenav

Myndigheternas behov kontrollera samhälletsatt krav påatt säkerhet, i
falletdet här brandsälkerhet miljökrav,och upprätthålls bör således ske

särskild brandskyddskontroll, medan hantverket rensningmedgenom och
service bör genomföras ientreprenörer konkurrens. Räddningnämnden iav
kommunen bör allaunder omständigheter ha för brandskydds-ansvaret att
kontroll utförs erforderligi omfattning. Hur den utförs och i vilken omfatt-
ning får räddningsnämnden.avgöras Den kan administrativ,av t.ex. vara
dvs. i form eller fakturaintyg frånett den kan också,sotare,av en men om
nämnden nödvändigt,det utföras i form besök för fysiskvaraanser ettav
kontroll.

Hantverket sin bordeå sida kunna utföras flera olika aktörer såsomav
saneringsiirmorrensningsforetag, och yrkesverksamma Större fastig-sotare,

hetsbolag har utbildad självapersonal kunna genomförabör rensning iSom
sitt byggnadsbestånd.eget

fastighetsägareFör de slarvar eller brister i kompetens bör kontrollsom
från räddningsnämndens sida i första hand rensning rökkanaler iavse av
vedeldade anläggningar. Eventuella miljörisker kan då också bedömas ut-
ifrån anläggningens skick.

I Utsläpp från småskaligrapporten Vedeldning inkommit tillsom-
utredningen för yttrande förutsätts regelbunden funktionskontrollen av-
vedeldade och kaminer från brandskyddssynpunkt. Det enligtär,pannor

angeläget sådan funktionskontrollrapporten, att även atten avser pannan
eller kaminen kan eldas miljömässigtpå acceptabelt sätt.ett

Enligt min uppfattning förslagen till avreglerad sotning möjligheter tillger
funktionskontroll.sådan Det får ankomma Statenspå räddningsverk vidatt
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föreskrifter för tillbrandskyddskontrollenmeddelande hänsyn deäven taav
miljöolägenheter vid felaktig eller utebliven sotning.kan uppståsom

Min fortsättningsvis vissslutsats således det behövs bådeär ävenatt
sotning i form. föroch brandskyddskontroll brandskydds-någon Ansvaret

skall ligga räddningsnämnderna.kontrollen på de kommunala Avgörande
för för sotningen överföras från tillskall kunna samhälletansvaretom
fastighetsägaren vilken riskbedömning brandfaran.det gällerär görs närsom

fastighet finns förutom brandrisken riskerI antal andraett storten som
fastighetsägaren för. fastighet finns vidare företeelserI antalettansvarar en

betydligt farligare imka-vad gäller brandskyddet rökkanaler ochänärsom
från brandfarliga elektriskanaler kök. Skvättar med vätskor, apparater,

brandrisker.Spisplattor sängrökning exempelglömda på sådanaärsamt
jämförelse brandfaranför elektriska installationer, i medAnsvaret t.ex. som

förenade relativt risker, ligger i fastighetsägaren.med andra dag påär stora
Enligt lagstiftning fastighetsägaren enligtnuvarande har 41 §ett ansvar

utrustning för släckning livrädd-räddningstjänstlagen hålla brand ochatt av
ining vid eller olyckshändelse och övrigt vidta åtgärderbrand deannan som

för hindra till följdbehövs eller begränsa skador brand.att av
kommit fram till uppfattningen intehar brandriskerna i dagJag äratt

fastighets-riskerna inom enskildemånga andra områden där denstörre än
förförhar säkerheten. upprätthålla brandsä-ägaren Ansvaretansvaret att

i fastigheter därför i sin ligga fastighetsägar-kerheten borde helhet kunna på

na.
Genom brandskyddskontrollen i samband medden samhällsnytta som

sotning varit nödvändigt skorstensfejarmästarnahar detansetts attge ge en
fallamonopolliknande arbetssituation. inteDärmed skulle dessa behöva

för påtryckningar från fritt genomföra myndig-undan kunderna kunnautan
före-hetsutövningen i sotningsarbetet utfärda behövligasamband med och

riskera förlora sinalägganden kunder.utan attatt
framstår ordning enligt min mening otidsenlig.I dagens läge denna som

tagitmånga andra områden där samhället harInom ett stort ansvar en
Ävengenomföras. sotningsväsendet bli föremål föravreglering kunnat bör

avreglering. valfrihet förbör kunna skapas husägarnasådan Det attenen
skorstensfejare besiktningsman tycker bäst ochden eller som manengagera

billigast utför det beställda arbetet.
ordningen principen varjeDen nuvarande bygger på bostadshusatt som

rutinmässigt fastställdaeldstad eller imkanal skall besökas medhar en en
distriktetintervall. Skorstensfejarmästaren i ellermed ensamrätt att sota

därvid tillträde till lokalerna vidhans anställda skall beredas och behov kan
polishandräckning inte frivilligt intillgripas boende släpper skor-denom

skyldig genomförastensfejaren. Skorstensfejaren åtgär-således dessaär att
från plikt finns inte.der och något dennaavsteg
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Det har praktiskt och rationellt planerar dessa besökansetts att sotaren
med hänsyn till arbetseffektiviteten skall bli så hög möjligt. SSR ochatt som
Svenska Kommunförbundet ihar avtal rekommenderat vilken taxa som
skall gälla för varje objekt och denna framräknad utifrånär besökentaxa att
sker enligt skorstensfejarens planering tillämpning den s.k. pärl-genom av
bandsprincipen innebär från tillgår hus hus i områdeatt sotaren ettsom

minstamed möjliga spilltid i samband förflyttningarmed mellan husen.
Avgiften för sotning fastställs kommunfullmäktige och baseras påav

objektkostnader i avtalet. Tillägg för spilltid framkörningstidgörs och vilket
innebär i kommun med mycket glesbygd och därmed framkör-långaatt en
ningstider blir sotningstaxan högre i kommunän med samladen mera
bebyggelse. Objektkostnaden inom kommun dockär densamma oavsetten

objektet ligger i tätbebyggelse eller ligger idet glesbygd.om om
Sotningskostnaderna vad objektkostnader får med nuvarande ord-avser

ning låga hänsyn tilläven den likställdhetsprinciptasanses vara om som
tillämpas mellan tätbebyggelse och glesbygd. finns inomDet nuvarande

möjligheter överenskomma tidsystem än den skorstens-att om annan som
fejaren i sotningsdistriktet planerat intedå gäller objektpriset utanmen
timtaxa debiteras för framkörning och vilketarbete blir avsevärt dyrare.

flestade fall innebärI konkurrensutsättning priserna på elleratt en vara
tjänst sjunker. finnsDet dock exempel frånpå USA det gällernärmotsatsen
sophämtning, sotningär med jämförbar serviceverksamhetsom en genom

pärlbandsprincipen tillämpas. Man kunde däratt konstatera i vissa fallatt
priserna frinär konkurrens tilläts. olika hämtningsföretagenDesteg räknade

med de skulle få spilltid intede kunde köra enligtatt pärlbandsprin-mer om
cipen. Priserna höjdes därför till nivå där med bibehållen lönsamheten man
kunde köra kors och till sina kunder.tvärs Däremot sjönk priserna denär
olika hämtningsföretagen fick konkurrera entreprenad hämta allaattom en

inom område.ettsopor
Det därför inteär självklart priset sjunker fri konkurrens tillåtsatt om

inom sotningsområdet. blirAvgörande det uppstår reell konkurrensom en
mellan olika företag. Eftersom det på grund förmonopolet närvarandeav

finnsinte sotningsföretagän sotningsdistrikt kommerett det etable-mer per
rade sotningsföretaget i distriktet ha förstegbetydande framföratt ett en
nyetablerad firma.

Det betydande skillnaderär flerfamiljsbebyggelsemellan enfamiljshusoch
detnär gäller skapa konkurrens. Flerfamiljshusen intebetalar objektsprisatt

timkostnad. fall finnsI dessa således möjlighet låta olika företagutan att ge
offert på rensningsuppdrag därefteroch upphandlingengöra utifrånett det
bästa och billigaste anbudet.

När det gäller villabebyggelse det naturligtvis möjligtär gåatt samman
inom villaförening eller dylikt och olika företaglåta anbud objekten ge per
för Om finnsstörre område. det konkurrens kanett räknaäven med attman
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ungefär i meddagsotningsföretag erbjuda sina tjänsterkommer att som -
erbjudandeskillnaden inte fråganden det påbudär utan ettatt ett somom

kan eller avböja.antamottagaren
tillprincipfungerande i kunna lämnaVid konkurrens bör kommunen
falli varjetjänster börmarknaden skapa det utbud behövs. Dettaatt av som

befolkning. glesbygdfallet i istäder och områden medl tät Ikunna störrevara
vilket kommer rådaberoende krav på sotningkan det på attsom --

sigfall sig försörja med deti visa svårtdäremot många sotareatt somvara
därför fungerandefinns. ingenbygder kommerkundunderlag I sådanasom
därför bli sådanafinnas priserna för sotning kan höga. Ikonkurrens ochatt

för serviceverksamhetmotiverat, liksomkan det detbygder är annanvara
bidrarsig och på någotdåligt underlag, kommunen sättmed att engagerar

finns tillgänglig till rimligt pris.till erforderlig serviceatt
valfri-sotningsområdetinom och ökadskapa ökad konkurrensFör att ge

förändringar ienskilde fastighetsägaren det nuvarande regel-den börhet åt
avskaffassotningsmonopolet lbör sålunda ochske. Det nuvarandesystemet

sotningen fastighetsägaren.för genomförande läggas på Deansvaret av
förräddningsnämndernas bör begränsas till brand-rollkommunala ansvaret

fastigheterna.skyddskontroll av
i avsikt skapa valfrihet konkurrensför ochJag har alltså attstannat att -

tvingandeför kommunerna bestämmelsensotningsområdet denpå om-
sotning iskalloch denne ha monopol påskorstensfejarmästareha attatt en

hinder för kommunernaingetdistriktet bör slopas. Detta utgör att engagera
förtillgänglig husägama ingen fungerandesotningsservice finnssig i att om

fallförväntas uppstå. Vilka iavtal såkonkurrens kanmarknad med som
skorstensfejarmästaren vil-och beror påmellan kommunenskall upprättas

tillFörslag i räddningstjänst-finns ändringarpåken konkurrens orten.som
i avsnitt.redovisasi övrigtlagen separat

från allmänheten kommit tilli brevde mångagenomgåendeEtt tema som
sin eldstad själv. kanRedanutredningen önskemåletär att sota nu

få utförakanräddningsnämnden bygderimedge boende avlägsna sot-att
utföraskunnauppfattning sotningsatrbetetningen själv. Enligt min bör av

önskar. Isåfastighetsägare anställda fastighetsägarnade eller hos sam-som
effek-följaräddningsnämndemabrandskyddskontrollenband med bör upp

utföra sotningen.fastighetsägarna själva givits rättatt attterna av
skorstensfejarmästa-haförborttagande tvånget kommunernaEtt att enav

enskildeoch denförändrar radikalt avtalssituationen mellan kommunenre
isigsig behövaskorstensfejarmästaren. Om kommunen engageraanser

förmöjligt grunddärför inte påsotningsverksamheten, det ärt.ex. att av
sig, får kom-skorstensfejarmästare etableradåligt förkundunderlag atten

kan Ibådasluta det avtal behövs och acceptera.partersom sommunen
ochavtal mellan kommunerövriga fall blir inte aktuellt med någradet

skorstensfejarmästare.
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Svenska Kommunförbundet träffathar överenskommelse med Sverigesen
Skorstensfejarmästares Riksförbund normalavtal mellan kommunenom
och skorstensfejarmästaren. I detta normalavtal stadgas avtalet skall gällaatt

det kvartal då skorstensfejarmästarent.0.m. uppnår 65 års ålder. Avtalet är
ialltså princip livslångt vad gäller skorstensfejarmästaren kan sägasmen upp

kommunen beslutar ändringar i distriktsindelningen eller drifts-om om av
formen. fallI dessa kan kommunen säga avtalet med 12 månadersupp
uppsägningstid, efter det kommunens beslut förändringatt vunnit lagaom
kraft. En avreglering det slag tidigare skisserats innebördmedav som att-
skorstensfejarmästarna icke skall ha monopol på sotning inom visstett
geografiskt område innebär Förutsättningarna för långtidsavtalenatt har-
upphört. Om beslut härom fattas vinneroch laga kraft, kan således kommu-

med stöd § 15 säga avtalen med skorstensfejannästarna.nerna av upp
Mina förslag till förändringar sotningsväsendet är genomgripandeav av

och intekan genomföras inatur sammanhang. Genomförandetett måste ske
gradvis under några tid.års Under denna genomförandefas bör bl.a. an-
svarsfördelningen i detalj mellan statligaden tillsynsmyndigheten, kommu-

och den enskilde fastighetsägaren frågan upplösningnen samt deom av
nuvarande långtidsavtalen ytterligare En absolut förutsättningpenetreras. är
dock statsmakterna fattar principbeslutatt avregleringen och kom-attom

under genomförandefasen icke träffar långtidsavtal.munerna nya
En analys de aktuella avtalen och försök till bedömning konse-ettav av

kvenserna för kommunernas del förlagen till avreglering genomförs harom
på utredningens uppdrag genomförts Mats Dahl. Analysen redovisas iav
bilaga
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räddningstjänstStatlig

ordningNuvarande6.1

flygrädd-fjällräddningstjänst,iräddningstjänsten delasstatligaDen upp
försvunna i andraefterforskningsjöräddningstjänst,ningstjänst, personerav

räddningstjänst vid utsläpptill sjössmiljöräddningstjänstfall, samt av ra-
räddningstjänstlagen.-2925dioaktiva ämnen

räddningstjänst-tillämpningenutredaren överdirektiven börEnligt avse
räddnings-statligahand vad deni förstai krigochvid beredskaplagen avser

beträf-räddningstjänsten ochkommunaladeni frågatjänsten även ommen
uppgifter.fande länsstyrelsens

Luftfartsver-fråndirektiv bl.a. skrivelseärregeringenstillBakgrunden en
verket fördär anför skäl1991,28 oktober ansvaretregeringen den atttillket

ÖBÖverbefälhavaren iöverföras tillflygräddningstjänsten börför sam-
mobilisering.med allmänband

efterforskningfjällräddningstjänst,särskiltanledning studeraNågon att
vid utsläppräddningstjänsti fall ellerförsvunna andra avpersonerav
Övriga statligainte.finnsanläggningfrån kärntekniskradioaktiva ämnen en
organisations-ochintresse-intressantare med deräddningstjänster destoär

krigsorganisation.tillinnehåller i samband med övergångkonflikter de
Lfv, Kustbe-Luftfartsverkethaft överläggningar medUtredningen har

frågor.belysa dessaSjöV förSjöfartsverketvakningen KBV och att
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6.2 Flygräddningstjänst
Enligt 26§ räddningstjänstlagen skall Luftfartsverket för räddnings-svara
tjänsten vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och
Mälaren inom Sveriges ekonomiskasamt Luftfartsverket skall förzon. svara
förebyggande räddningsinsatser skador, luftfartygnärmot är nödställtett

faraeller hotar lufttrafiken. Verket skall också för efterforskningsvara av
luftfartyg saknas.som

skrivelsenI från den 28 oktober 1991 framför Lfv följande ärsom av
intresse för utredningen.

l973 års riksdag beslutade den flygtrafiktjänstensvenskaatt skulle integreras.
Beslutet innebar Lfv fick för civilatt och militär flygtrafiktjänst.ansvaret

omfattadeAnsvaret flygräddningstjänsten.också
Det beslöts vidare riktlinjer skulle fram föratt överförande flygtrafik-tas av

tjänsten till försvarsmakten vid allmän mobilisering eller tidigare, iannan
särskild ordning fastställd tidpunkt.

Sådana riktlinjer lades fast i avtal mellan Lfv försvarsmakten.ochett Avtalet
godkändes den 22 december 1977 regeringen. Avtalet har uppdaterats vidav
behov.

Avtalet fastställer Lfv under beredskapstillståndatt fram till försvarsmak--ÖBkrigsorganisering lydertens under vad flygtrañktjänstens uppgif-avser-organisation ochter. verksamhet.
Efter order allmän mobilisering övergår för flygtrafiktjänstenom ansvaret

till försvarsmaktens krigsorganisation. Detta innebär flygrädd-ocksåatt
ÖB:ningstjänsten överförs till ansvarsområde.s

Under fred flygräddningstjänstenleds från flygräddningscentral ARCCen
vid Arlanda flygplats. Lfv och Sjöv utreder för närvarande möjligheterna att
organisera räddningscentral i Göteborg för helaen landets behov.gemensam
Under krigsförhållanden blir det omöjligt behålla ledningen frånatt denna
enda central. Resursutnyttjande och samverkan med landets flygtrafiklednings-

upphör förändraseller radikalt.organ
l krig måste flygräddningstjänsten till de krigsorganisatoriska förut-anpassas

sättningarna. Flygräddningstjänstens inordning i den militära krigsorganisa-
tionen. fördelning räddningsledare, fördelning flygandeav rädd-av
ningsresurser och insatsprioriteringdess är tillanpassade de bästa förut-att ge
sättningar för flygräddningsuppgifterna.lösaatt

Nuvarande krigsorganisation optimeradär för efterforskning saknadeav
luftfartyg, undsättning för rädda människoliv och föratt begränsa skade-att
verkningarna med avseende på såväl civil militär luftfart.som

Flygräddningstjänstens inordning i den militära krigsorganisationen ock-ger
så de förutsättningarnabästa för totalförsvarets behov samverkan mellanav
olika räddningstjänstorganisationer.

Med ide räddningstjänstlagen 26 § beskrivna förutsättningarna blir det inte
praktiskt möjligt för Lfv för flygräddningstjänstenatt inom total-ansvara
försvarets krigsorganisation.

Med ovanstående motiv och med stöd räddningstjänstlagens 64 § föreslårav
Lfv för llygräddningstjänsten ÖB.att i krigansvaret överföres till Ansvaret
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ÖBövertas under krig, allmän mobilisering elller tidpunkt underav annan
beredskapsförhållanden avtalats mellan myndigheterna.de båd.asom

Det bör därvid uppmärksammas Lfvzs flygsäkerhetsmyndighetrollatt som
och kravställare för civila luftfartensden behov inte upphör.

Sammanfattningsvis gäller Lfv varken disponerar flygandeatt resurser
luftrumeller för utföra flygräddningstjänst i Vidarekrig. räknar verketatt

flygräddningstjänstmed till sjöss blir särskilt problem. Enligtatt ett nuva-
ordningrande marinkommandochefernaär territoriellt ansvariga för sina

respektive havsområden och vilkade operationer möjligaavgör ochärsom
vilka kan för olika förhållandeavsättas uppdrag. Detta ärresurser som av

föravgörande betydelse flygräddningstjänstens möjligheter undsättaatt ett
flygplan nödlandat eller istörtat havet.som

6.3 Miljöräddningstjänst till sjöss
SverigesInom sjöterritorium förmed undantag vattendrag, kanaler, hamnar

och andra sjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, inom Sverigessamt
ekonomiska skall Kustbevakningen för räddningstjänsten, oljanärzon svara
eller andra skadliga kommit iämnen har 27 b § räddningstjänst-ut vattnet
lagen.

Förordningen 1982: 314 utnyttjande KBV inom försvarsmaktenom av
reglerar hur KBV skall ingå i försvarsmakten och fullgöra övervaknings-,

ÖBoch uppgifter enligtandra särskildtransport- överenskommelse mellan
och Enligt förordningenKBV. försvarsmaktenskall ingå iKBV krig.under
Regeringen kan föreskriva detsamma skall gälla höjdunder bered-att annars
skap.

Med förordningenstöd utnyttjande KBV inom försvarsmaktenav om av
ÖB utfärdathar föreskrifter FFS 1993: ill härom samråd med KBV.

Chefen för marinen CM och KBV har träffat1992-05-11 överenskom-en
melse hur krigsorganisationsarbetet skall bedrivas.om

Sammanfattningsvis innebär denna ordning KBV ställer samtliga sinaatt
operativa till respektive marinkommandos förfogande ochresurser gruppe-

sin ledningspersonal marinkommandochefemspå stabsplats vidrar senast
högsta beredskap. Marinkommandochefen sjöopeerativ chefär och han eller
hans cheferöverordnade beslutar hur skall utnyttjas. Någonom resurserna
möjlighet för KBV självständigt för och leda miljöräddnings-att ansvara
tjänsten till sjöss föreligger inte enligt min uppfattning. Kustbevakningen

underhandhar framfört till utredningen hakan kvar föratt ansvaretman
uppgiften också vid höjd beredskap.

3 14-0601
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Sjöräddningstjänst6.4

Sveriges sjöterritorium, för kanaler, ham-med undantag vattendrag,Inom
inom Sverigesinsjöar ochoch andra Vänern, Vättern Mälaren,än samtnar

efterforskning räddningekonomiska Sjöfartsverket för ochskallzon svara
människor, befaras i sjönöd, för Sjuktransportereller kan ochärsom varaav

från fartyg. 27 § RäL
ÖBkrig SjöV,sjöräddningstjänsten i harlösa under beredskap ochFör att

Regeringeni kraftoch dåvarande Televerket tecknat avtal träder närett som
till-Sjötrafikförordningen 1986: 300 ikap. 2- 10beslutar 4sätta

ämpning.
ÖBSjöV utföra sjöräddningstjänst enligt bestämmande vadskall då avser

samordning direktiv för sjötrafikledning. Rädd-med verksamhet ochannan
totalförsvarsmyndigheterningsledare SjöV skall med desamgrupperasur

marinkommandocheferna.utför sjötrañkledning dvs. medsom
i SjöV förTelia f.d. krigsplacerar räddningsledareTeleverketAB sam-

gruppering enligt ovan.
SjöV i sjöräddningsinsatserSjöräddningssällskapet och deltarEnheter ur

efterenligt räddningsledarens enheters medverkan skerbedömande. Andra
respektivesamråd med resursägare.

statliga räddningstjänst-Vid utredningens överläggningar med de berörda
ordningmyndigheterna SjöV: nuvarande komplet-ansåg representant atts

terad med avtal kan kvarstå.ovannämnda
anställningsförhållandensjöräddningsledamasEnligt uppgift kommer att

bli SjöV.samtliga anställdaändras. De kommer att av

Länsstyrelsens6.5 ansvar

iradioaktiva från kärnteknisk anläggning sådanVid utsläpp ämnenav en
särskilda för allmänheten eller vidomfattning åtgärder krävs skyddaatt att

för rädd-fara för utsläpp skall länsstyrelsenöverhängande sådantett svara
räddningstjänstlagen 28 §enligtningstjänsten. Länsstyrelsen skall också

kärntekniskför saneringen efter radioaktiva frånutsläpp ämnenav ensvara
anläggning.

får fråga räddningsinsat-Enligt räddningstjänstlagen regeringen i33 § om
fallomfattande föreskriva i särskilteller bestämma,är att enser som

förstatlig myndighet skalllänsstyrelse eller någon överta ansvaretannan
fallräddningstjänsten inom flera sådana rädd-eller kommuner. l utsesen

saneringmyndighet fått fråganingsledare den har lansvaret.som omav
från anläggning fårradioaktiva kärntekniskefter utsläpp ämnen rege-av en

fallföreskriva i särskilt länsstyrelse skallringen eller besluta, övertaatt en
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för saneringen inom flera län eller någon statlig myndig-ansvaret att annan
het skall detta inomöver eller flera län.ta ettansvar

Samverkar fleraeller räddningskårertvå i räddningsinsats berören som
kommuns inomän område län, skall länsstyrelsen bestämmamer en samma

räddningsledama skall insatsen,leda inte räddningsledamavem av som om
själva har bestämt det 32 § räddningstjänstlagen.

I 34 § räddningstjänstförordningen stadgas:

omfattandeFordras räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, skall läns-
styrelsen föröver räddningstjänsten i kommunerdeta berörsansvaret som av
insatserna. Om räddningsinsatserna innefattaräven statlig räddningstjänst,

förskall länsstyrelsen räddningsinsatserna samordnas.attsvara

överväganden6.6

Sedan tillämpas i Sverigelänge den s.k. ansvarsprincipen för ledningen av
den civila totalförsvaret.delen innebärDen den har förattav som ansvar en

i fredsamhällsverksamhet skall ha motsvarande vid höjd beredskapansvar
verksamheten skall fortgå följerdå. Med detta vidta erforder-attom ansvar

liga beredskapsförberedelser planläggning utbildning övning.ochsom ,
Försvarsmakten består idag bl.a. myndigheter inomantal deett stortav

olika försvarsgrenarna flera s.k. myndigheter Värn-samt gemensamma som
pliktsverket, sjukvårdsförvaltningFörsvarets och Försvarets materielverk.
Statsmakterna försvarsmaktenhar beslutat juliden 1994 bli1 skallatt en

Överbefälhavarenmyndighet med chef. alla myndigheterNästansom som
idag ingår i försvarsmakten upphör då myndigheter.att vara egna

Utredningen lednings- myndighetsorganisationenoch för försvaretom
LEMO i särskildhar promemoria den 19 oktober föreslagit1993 denatten
nuvarande ordningen Kustbevakningen under krig eller underatt annars
höjd ingå försvarsmaktenberedskap skall i skall gälla även dennär nya
myndigheten Försvarsmakten bildats,har del Kustbevak-attmen en av
ningens centrala ledning självständig,kvarstår civil myndighet. harJagsom
i mina frånöverväganden utgått LEMO: förslag på denna punktatt s genom-
förs och därmed Kustbevakningens operativa i form blatt resurser av a
kuststationernas fartygpersonal och tillställs den militära ledningens förfo-

för vissa speciellagande uppgifter.
Som framgått sker idag överföringmotsvarande Luftfartsver-ovan en av

flygtrafiktjänst försvarsmaktenkets till vid höjd beredskap. Sjöfartsverkets
räddningsledare med marinkommandocheferna och leder sjö-samgrupperas

Överbefälhavarensräddningstjänsten enligt bestämmande vad avser sam-
ordning med verksamhet direktiv föroch sjötrafikledning. Jag utgårannan
från samordning också kommer blinära nödvändig i fortsättningenatt atten
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militärastatliga räddningstjänsten den verk-ochmellan dessa delar denav
vid höjdsamheten beredskap.

räddningstjänstlag fastviktigt syfte läggamed 1986 årsEtt att ansvaretvar
sinLuftfartsverket iräddningstjänst. harför olika samhälletsde delarna av

ansvarsförhållandena vidskrivelse till regeringen pekat oklarheterpå om
bedömningflygräddningstjänsten. Enligt minhöjd beredskap det gällernär

miljöräddningstjänstenför sjöräddningstjänsten ochfinns oklarhetsamma
ledningenhetlig allsjöss. Svårigheterna behovettill beror på av en av
överföringi luftrummet i och havsvattnen ochoch kust-verksamhet av

försvarsmakten vid höjdmyndigheterna till bered-från civiladeresurser
skap.

intressekonflikter mellan rädd-uppståkan inte uteslutas det kanDet att
krigsorganisationeftermilitära verksamheten detningstjänsten och den att

ansvarsfördel-uppgifts-finns tydlig ochangeläget detskett. Det dåär att en
skall beslutaning myndigheterna klartmellan omanger vem somsom

Sjöfartsverket ochför verksamheten.insatser och resultatetansvara av
ÖverbefälhavarenKustbevakningen idag överenskommelser medhar re-

i krig.Chefen för marinen Jag detspektive verksamheten attanser,om
för olikafastlägger demåste statsmakterna ansvaret grenarna avvara som

ordninghöjdräddningstjänsten i fred vid beredskap. Densåväl somsom
för flygrädd-nämligenförordat i sin skrivelse,Luftfartsverket ansvaretatt

enligtböröverförs till Försvarsmaktenningstjänsten vid höjd beredskap
sjöräddningstjänstenför ochmening genomföras tillämpas ocksåmin och

Lagtekniskttill sjöss. kan dettamiljöräddningstjänsten göras attgenom
bemyndigas meddela såda-regeringenräddningstjänstlagen ändras så attatt

för statligaföreskrifter den rädd-från avvikandelagen rör ansvaretsomna
höjd beredskap.ningstjänsten under

enligt minför räddningsledare innebär bedöm-Kompetensföreskrifterna
vid höjd beredskap skall ledasning insatsernaatt samma personer somav

förutsätter krigsplacerasledningen i fred, vilket dessaför att personersvarar
Försvarsmakten bör begränsasi övertasFörsvarsmakten. Det avansvar som

övergri-i operativt hänseende. Deträddningstjänstentill genomförandet av
förberedelsefortsatta utveckling ochför verksamhetenspande ansvaret t ex

myndighe-civilafredsförhållanden bör kvar hos deför tillåtergång stanna
terna.

sjöräddningstjänsten höjdför under bered-överföringVid ansvaretaven
frågan verk-myndigheten Försvarsmakten uppkommertill denskap omnya

följandeorganisationen.i Jagfolkrättsliga den görsamhetens status nya
iräddning människorEfterforskning ochpunkt.bedömning dennapå av

åtnjuterfrån fartyg verksamhetsådanSjuktransporter ärsjönöd samt som
humanitäraenligt internationellakonflikter denisärskilt skydd väpnade

åtnjuterför verksamhetuteslutande sådanPersonal avdelasrätten. som
militärtillhörsjukvårdspersonal, defolkrättsligt ävenskydd om ensom
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Ävenorganisation. frivilliga hjälporganisationers, Sjöräddningssällska-t.ex.
åtnjuterpersonal införlivasdenna oberoende de med denpets status, omav

militära organisationen inte. Videller överförande för sjö-ett ansvaretav
räddningstjänsten höjdunder beredskap till fårFörsvarsmakten det ankom-

organiserapå denna verksamheten folkrätts-på sådant detsättatt attettma
liga skyddet kan hävdas.

framgåttSom under avsnittet iEntreprenad kommunal räddnings-
tjänst kommer kommunerna, civilt försvarden inär lagen träderomnya
kraft få för befolkningsskyddetdet samlade och räddningstjäns-att ansvaret

Räddningskåren förstärktskall då, materiel, särskild imed personal ochten.
vissa fall civilplikt, för insatsernamed också näruttagnapersoner svara
skador har följd stridshandlingar.uppstått som en av

Ordningen länsstyrelsensmed för räddnings-Övertagande ansvaretav
tjänsten i berörda kommuner fordras omfattandedet räddningsinsatsernär

vidgäller också höjd ifrågasättasberedskap. Det kan lämpligtdet medärom
kategorisk krigså bestämmelse i med tanke på kommunernas bered-atten

skapsförberedelser syftaskall till skall kunna leda och genomföra sinatt man
verksamhet i krig. bokstavlig tolkningockså En bestämmelsenegen av om

skulle tillÖvertagande leda länsstyrelsen så alltid skulleatt gott tasom
tillbaka ledningsansvaret, fordras räddningstjänstdet i anslutningnär till
krigshändelser.

möjlighetLänsstyrelsens för räddningstjänstenöver haratt ta ansvaret
hittills utnyttjats fåtal tillfällen.endast vid Jag förutsätter tillämpning-ett att

smidighetsker återhållsamhet och ocksåmed vid höjd beredskap. Jagstoren
föreslår därför inte räddningstjänstförordningen.ändring 34 §någon av
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Lagförslag
Härigenom föreskrivs frågai räddningstjänstlagen dels1986:1102 l7§attom

skall delsupphöra gälla. 12, 13, 18-20, 3215, och 64 följandeskall haatt att
lydelse.

varandeN lydelse Föreslagen lydelse

§6
För rädd-Varje kommun skallFör rädd-skallVarje kommun ansvarasvara

inteinomningstjänsten kommunen,inteinomningstjänsten kommunen, omom
-28 §§.följer 2528Följer 25 §§. annatannat avav -

12 §
Räddningskåren skall räddningsinsatsergöra de kommunen Förhar ansvaretsom

enligt denna lag.
får överlåtaKommunen åt någon an-

räddningsinsatsei krä-göraattnan som
.särskild kompetens.ver

l3§
räddningschef flera räddningsstyrkor.och ellerRäddningskåren skall bestå enav en

ingå räddningsvärn.räddningskåren kan också1
.lär medkommadet vid anläggning kom- KommunenOm överensinomen

tillhan-denne skallsärskild enhet någonhar organiserats attannan ommunen en
personal och andravid anläggningen, dahållalör räddningsinsatsei resurser som

räddningsstyrka.träffa avtal med skallfår kommunen ingåägaren en
eller innehavaren anläggningen attomav
enheten skall räddningsstyrkaingå isom
räddningskåren.

sådan enhets räddningstinsatssetEn är
kommunal räddningstjänstatt anse som

enligt denna lag också när insatserna görs
anläggningen.deninom egna

15 §
i 10 § skallEn sådan nämndi 10 skallnämnd §En sådan som avsessom avses

utförsför regelbun-utförs brandsynochför .sotningbrandsyn attatt svarasvara
det.regelbundet.

§17
ochsotningen skall eldstäderGenom

förbränningsanordningar.fastaandra
för eldning uteslu-inrättadeinte ärsom

rök-till hörandemed och därtande gas,
limkanaler göraskanaler samt rena.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
samband sotningmed skall det som
rengörs skorstenar och tak med där-samt
till hörande byggnadsdelar kontrolleras
från brandskyddssynpunkt. tillsyns-En
myndighet kan besluta sådan kon-om
troll brandskyddet också i fall.andraav

Sotning och kontroll enligt första styc-
ket brandskyddet skall utförasav av
skorstensfejarmästare eller skorstensfeja-

biträder skorstensfejarmästaren.re som
Räddningsnämnden får frågai speci-om
ella anläggningar och enstaka avlägset
belägna bostadshus medge någonatt an-

utför sotningen och kontrollen.nan

l8§
Kommunfullmäktige får föreskriva Kommunfullmäktige får föreskrivaatt att

avgift skall erläggas för brandsyn, avgiftsotning skall erläggas för brandsyn.
och kontroll brandskyddet enligt 17av

l9§
Den förrättar och denbrandsyn förrättarDen brandsyn har rättsom som

utför och kontroll brand-sotning tillträde till den anläggningattsom av som
skyddet enligt 17 § har tillträderätt Brandsyneförräztarenberörs.att har också
till den anläggning berörs. De har rätt de upplysningar och handling-attsom
också rätt de upplysningar och behövs för brandsynen.att ar som
handlingar de behöver.som

Polismyndigheten skall lämna det biträde behövs.som

20§
Regeringen får meddela föreskrifter Regeringen får meddela föreskrifter

frister för brandsyn, och kon-sotning frister för brandsyn förbudochom om om
troll brandskyddet enligt 17 § och helt eller delvis eldning utomhusav motom
förbud helt eller delvis eldning liknande förebyggandemot åtgärderut- samt om
omhus liknande förebyggande brand. Regeringen fårsamt överlåta åtmotom en
åtgärder Regeringenbrand. får över- myndighet eller åtmot kommun meddelaatt
låta åt myndighet eller åt kommun föreskrifter.sådanaatten
meddela föreskrifter.sådana

32§
Räddningsledare är Räddningsledare är

i den kommunala räddningstjänsten i den kommunala räddningstjänsten
räddningschefen eller den denne har räddningschefen eller någonsom annan an-

ställd kommunen räddningschefenutsett, i som
har utsett,

i fjällräddningstjänsten i frågaoch efterforskning enligt 27 § polischefen iom a
distriktet eller den denne har eller, räddningsinsatsen berör flerautsett,som om
polisdistrikt, den regionale polischefen eller den denne har utsett,som



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

i övrig räddningstjänst den den myndighetenansvariga har utsett.som
Samverkar eller fleratvå räddningskårer i räddninggsinsats berör änen som mer en

kommuns inomområde län, skall länsstyrelsen räddnings-bestämmasamma vem av
ledarna skall leda insatsen, inte räddningsledarna själva har bestämt det.som om

64§
Regeringenår med avvikelse den-

meddelalag löreskrllter ansvaretna om
tör statlig räddningstjänst under höjd be-
redskap.

Är Ärriket i krig krigsfaraeller riket i krigsfaraeller råder lkrig eller eller råder
Förhållandensådana utomordentliga utomordentliga förhållandensådanasom som

föranledda krig krigsfaraär eller föranleddla krig krigsfaraär ellerav av av av
vari riket befunnit fårhar sig, regeringen vari riket befunnit sig, fårhair regeringen

frånmeddela sådana denna lag avvikan- meddela frånäven i övrigt sådana denna
Föreskrifterde betydelse för avvikandle föreskrifterär lag be-ärsom av som av

totalförsvaret eller förbehövs för ttotalförsvarettydelse eller be-attsom som
nödvändig räddningstjänst i övrigt eller förhövs nödvändig räddningstjänst iatt
sanering efter radioaktivautsläpp övrigt eller sanering efter utsläppav av ra-

skall genomföras.ämnen kunna dioaktiva skall genomfö-ämnen kunna
ras.





Specialmotivering till utredningens
lagförslag

författningsförslagutforma preciseradeJag har valt endast sådana gälleratt som
ändringar i räddningstjänstlagen föranleder vid genomförandeRäL. Förslagen ett

följdändringar räddningstjänstförordningeni följdändring-antal RäF. Vad dessaett
i innebära i fall i anslutningskulle kunna kommenteras några nedan tillstonar

paragrafberörd i räddningstjänstlagen.

§6
föreskrivs föri varje kommun skall svaral 6 § RäL dess nuvarande lydelse att

inte följer 25-28 §§. Som Konkur-räddningstjänsten inom kommunen, annatom av
inomrenskommitten i sitt SOU 1991: 104 Konkurrensen denpåpekat betänkande

språkligt tolkas tvåkommunala sektorn 115, kan detta uttryck på sätt.s rent
själv bedrivaAntingen innebära kommunen skall verksamheten svarakan det att

fullgörsförutföra till åliggande medeller kommunen skall kommunensatt attse
anlitande föransvara för.personal eller med svaraentreprenöregen av en

fullgörasavsikten visst åliggandeNär kommunalt kanär entrepre-att ett genom en
enligt Konkurrenskommittens uppfattningbör det markeras dennör attgenom

för. uppfattning.innehåller uttrycket ansvara Jag delar dennaaktuella lagtexten
visserligenMitt förslag inom räddningstjänsten innebärdet gäller entreprenadnär

räddningstjänsten iinte skall kunna överlåta dess helhet påkommunen entre-att en
för i förhållande till förslaget.adekvataUttrycket ansvara är ändå detprenör. mest

i iför förekommer ställen RäL, bl. några deUttrycket svara på andraäven ava.
paragrafer statliga räddningstjänsten. inte minreglerar den Jag har detsettsom som

iuppgift bedömning uttrycket bör behållas på andra ställen lagen ängöraatt en av om
i 6

och12 13 §
räddnings-för klargöralagändringar behövsytterligareNär det gäller de attattsom

räddningsledarfunk-såvittfår genomföras entreprenör,insatser utom avsergenom en
ingreppen behöveri lagen göras.först frågan någonstanstionen, uppstår somom var

§§6- ochrubriken 11in under KommunensmöjlighetEn tänkbar är att ansvar
finnasvarjei kommun skallparagrafen föreskriver deti 9 Dendå närmast att en

fårföreskrifter kommahur kommunräddningskår innehåller därutöveroch om en
ombesörjaräddningskår ellerhållakommunmedöverens attattomen annan

uppgifter.räddningskårens
i avsnitt i lagen, underför föreslå ändringaremellertid nästaJag har attstannat

föreslås skallEftersom kommunernaRäddningskåren. nyhet är,rubriken den attsom
utförande räddningsinsatser med andra entreprenörer änträffakunna avtal avom

ändring iindustribrandkår, skebörorganiseratsföretag där det harsådana en s.
13 § RäL.

tillhandahålla allaskall kunnamitt förslagAvsikten entreprenörmed är att en
räddningsledarfunktionen. Lagtex-utförande räddningsinsatserför utomresurser av

medmöjlighet för komma överensdärför utformas kommunenbör attten som en
skallandratillhandahålla personal ochdenne skallnågon att resurser somannan om

möjligaerbjudaFormuleringen avsedd störstaräddningsstyrka.ingå i är atten
ifrån ochvälja bemannakan alltflexibilitet. innebär kommunenDet utrustaattatt
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samtliga räddningsstyrkor i räddningskåren enbart med hjälp tillentreprenör,av en
träffaendast sådant avtal i nuvarande 12 § andra stycket RäL,att ett dvssom avses

utnyttja för utföraentreprenörs räddningsinsatseratt kräveratten resurser som
särskild kompetens.

Genom innebörddenna Föreslagnadet andra i bortfallerstycket 13 §av nya
behovet de nuvarande bestämmelserna i 13 § andra tredjeoch styckena avtalav om
med industribrandkårer l2och § andra utförandestycket räddningsinsat-s. om av

kräver särskild kompetens.ser som
finnsl RäF bestämmelser förkrav på kompetens ipersonalen räddningsstyr-om en

ka. iDessa krav bör princip oförändradekvarstå iäven med räddnings-ett system
tjänst på enligtentreprenad mitt förslag. Det frånnuvarande undantaget kompe-
tenskraven för personal tillhör industribrandkår § andra1 stycket RäFsom en s.
kan bort. förstal 5 § stycket föreskrivsRäF ipersonalen räddningsstyrkatas att en
skall bestå brandmän anställda heltidär på eller deltid.på Här kan det behövaav som
tillföras föreskrift det i räddningsstyrka ingåäven kan förpersonalatten om en annan
utförande räddningsinsatser kräver särskild förkompetens eller andra speci-av som
ella insatser.

2015, 17 §§-Eftersom jag föreslår sotningen skall upphöra lagreglerad kommunalatt att vara en
uppgift. paragrafermåste de reglerar denna uppgift sotningenändras så attsom nu
bortfaller. il7 sin helhet handlar sotning, kan upphävas.som om

Skyldigheten hålla eldstäder fasta förbränningsanordningaroch andraatt m.m.
och i övrigt i från brandskyddssynpunkt tillfredsställande skick skallett medrena

mitt förslag vila fastighetsägaren.på Dennes skyldigheter bör grundas på bestämmel-
finns under lagens rubrik Bestämmelser enskilda fl.rör och underru-ser som som m.

briken Förebyggande åtgärder: föreskriverDär nuvarande 41 § eller inneha-ägareatt
byggnader bl. skall vidta de åtgärder för förebyggabehövs brandattvare av a. som

föroch hindra eller begränsa skador till följd brand. De preciseradeatt av mer
skyldigheter jag vill lägga fastighetsägarnapå kunna inom densom nu synes rymmas
vida fast.41 § läggerram som

kan iDet stället iövervägas det ytterligareRäF behöver föreskrivas ägareattom av
byggnader eller anläggningarandra skall till eldstäder fasta förbrän-och andraattse
ningsanordningar därtill hörande rökkanaler hålls i övrigtoch i frånsamt ettrena
brandskyddssynpunkt tillfredsställande skick. effektivitetensFör och tydlighetens
skull anserjag sådan föreskrift införas.böratt en

föreskrivasKraven kan i RäF, antingen verkställighetsföreskrifter till 4l § RäLsom
eller grundade bemyndigandetpå i 6l § RäL. Där regeringen isägs deatt avseen--den behandlas i fårlagen meddela ytterligare föreskrifter skydd förrörsom som-liv, hälsa miljön.eller Regeringen får i sin överlåta förvaltningsmyndighetåt ellertur
kommun föreskrifter.meddela sådana Bemyndigandet i 61 § grundar sig på 8 kap.att

regeringsformen7 § och är alltså kopplat till skyddet för liv, miljö.hälsa eller Den
typiska brandskadan visserligenär egendomsskada, för livskyddet och hälsaen men

rimligenär också motiv till föreskrifter förhindraär avsedda ellerett begränsaattsom
till följdskador brand.av

Den kontroll brandskyddet isker samband sotningenmed innefattarav som nu
skorstenaräven därtilloch tak hörande byggnadsdelar. framgårDetta 17 §samt av

RäL. Bestämmelsen syftar bl. till markera mellan skorstensfejarensgränsen ochatta.
brandsyneförrättarens Såsom precisering fastighetsägarens skyldigheteransvar. en av
enligt 4l § RäL mindredet befogat utöver eldstäder och fastaandraattsynes -förbränningsanordningar föreskrivarökkanaler brandskyddet olikahossamt om-delar byggnad. Fastighetsägaren helaskall med avseende på byggnaden vidta deav en
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skadorhindra eller begränsaFörebyggafor brand förochbehövsåtgärder attattsom
följd brand.till av

utförsför brandsynden kommunala nämnden attRäL skallEnligt l5§ svara
vid bygg-brandskyddetkontrollenligt 16 §skall RäLregelbundet. Brandsyn avavse

myndighetdenellerregeringenanläggningar bestämseller rege-nader somsom av
beslutakan54§ RäLtillsyn enligtmyndighet utövarEnringen omutser. som

fall.i andraocksåbrandsyn
i samband medskerbrandskyddetkontrollförefaller naturligt denDet att somav
innehavarenellerägarenkontrolltill ocksåutvidgas att avbrandsyn att avavse en

dennaFörrökkanalerochskyldighet hålla eldstadfullgjort sinobjektet att rena.
får ankom-brandsyneförrättarna. Detutbildningytterligarebehövaskontroll kan av

åtgärderförebyggandeiutbildningar motsinaRäddningsverketpå att anpassama
anordna denfår ocksåRäddningsverketinnehåll.får dettatill brandsynenbrand att

förrätta brand-behörigaidagför dem ärpåbyggnadsutbildning behövs attsomsom
syn.

för regelbun-föremålskallanläggningarvilka slagsuppräknasl6 § RäFl varasom
fastbränsleeldade värme-medkompletterasUppräkningen behöverbrandsyn.den

brandsy-fråga andraliksom iRäddningsverketfår ankomma påDet att. ompannor.
förrättas. Hänsynskallofta brandsynsådanföreskrifter hurneobjekt, meddela om

uteblivenfelaktigvid elleruppståkanmiljöolägenheterdärvid till debör somtas
sotning.

för regelbundeninte föremålanläggningar ärbyggnader ochgällerNär det som
i detbefogenhetkommunala nämnden har attdenkonstateraskan detbrandsyn att
l6§framgårobjekt.sådana Dettapåbrandsyn ävenfallet beslutaenskilda avom

förföremålenfamiljsvilla, blikan alltsåhelst,byggnadVilkenRäL. ent.ex. ensom
gällerGenerelltvid regelbunden brandsyn.slag görsbrandskyddskontroll det somav
skallRäddningsverketlänsstyrelsen ochnämnden.kommunaladendessutom att
medföreskrifter meddelatsharoch deRäLefterlevnadentillsyn överutöva somav

enligt § RäL rätttillsynsmyndighet 55tillsynen harFör54 § RäL.lagenstöd enav
anläggningar. Tillsynsmyndigheterna harochlokalerbyggnader,tilltillträdeatt

tillsyns-behövs för tillsynen. Enhandlingarochupplysningardeockså rätt somatt
ibehövsförelägganden förbudmeddelade ochRäLenligt 56 §myndighet får som

skalllagenföreskrifter meddelats stödmedellerförfall lagenenskilda som avatt
före-påeldstäder rökkanalerkontroller sker ochmöjliggörefterlevas. Detta att av

på defår ankommapå Detstickprovsvis eller grund.anledning,kommen annan
följa hurRäddningsverket,tillsynsmyndigheterna, länsstyrelsen attstatliga och upp

sin tillsyn.med denna delarbetarkommunerna av
utbildningsotning ochbestämmelserna i 22-30 RäFDe nuvarande avomom

iföljdändring behövs ävenEnför sotningsverksamheten kan upphävas.personalen
31 § RäF.

32 §
räddningsle-finnasskallräddningsinsatsvid varjeföreskrivs detl 31 RäL§ enatt
räddningsle-hardenneräddningschefen den utsettEnligt eller32 RäL ärdare. § som

befo-långtgåendehörräddningsledarskapeträddningstjänst. Tilli kommunaldare
befogenheterFöringrepp i rättbesluta attgenheter. såsom somatt m.m.annansom

enskildtillöverlåtasmyndighetsutövning, skall kunnainnebärvilka alltsådessa,
tredje stycket6§kapframgår lllag. Dettamed stöddet skerkrävs att avav

kommunal rädd-iräddningsledareFöreskriften i 32regeringsformen. § RäL attom
innefatta detkunnaräddningschefen skulleningstjänst denär utser, ansessom

myndighetsut-emellertidför överlåtelse. Jagsådan atterforderliga lagstödet anseren
Därför börenskild.till någonöverlåtasinte skall kunnaövningen i sammanhagdessa
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det komma till klart iuttryck lagen räddningsledarna skallatt anställda ivara
kommunen i falläven de där där insatsverksamheten i övrigt sker entrepre-genom en
nor.

Enligt 9 § andra stycket RäL får kommunen träffa avtal med kommunen annan omde uppgifter i kommunen,att enligt lagen ankommer på räddningskåren,som skall
helt eller delvis ombesörjas den andra kommunens räddningskår. I detta ingårav
möjligheten ha räddningschefatt eller befälsberedskap ien övrigt.gemensam

64 §
föreslårJag den myndigheten Försvarsmaktenatt skall kunna tillnya uppgift attges
för statlig räddningstjänst under höjd beredskap.svara Föreskrifter statligaom myn-digheters uppgifter tillhör regeringens restkompetens enligt 8 kap l3 § regerings-s.

formen. Riksdagen dock oförhindradär meddela föreskrifteratt inomäven området
för restkompetensen. l RäL har riksdagen meddelat föreskrifter den statligaom
räddningstjänstens olika För ändra de där föreskrivnaatt ansvarsförhållande-grenar.

i något avseende krävs lagändring.na en
Bemyndigandet till regeringen i 64 § RäL i dess nuvarande lydelse grundar sig 13på

kap 6 regeringsformen§ och förutsätter Sverige befinner sig i krigatt eller i krigsfara
eller andra utomordentliga förhållandenatt råder. Jag föreslår därför att ett nytt
första införsstycke i 64 § RäL regeringen möjlighet med avvikelse frånsom ger att
lagen meddela föreskrifter för statlig räddningstjänstansvaret höjdunderom bered-
skap. Regeringen kan därefter i RäF infoga föreskrifter Försvarsmaktenattnya om
skall för vissa den statliga räddningstjänstenansvara under höjdgrenar beredskap.av
Regeringen ikan det sammanhanget överväga vilka ytterligare detaljföreskrifter sombehövs planläggning för Försvarsmaktens Övertagandeom ex. eller räddnings-om
tjänstens genomförande under höjd beredskap.
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yttrandenSärskilda

yttrandeSärskilt om

sotningsverksamheten
AnderbergCarl-Gustavexpertenav

SOUbetänkandeKonkurrenskommitténsigrundsinharUtredningen
förMåletverksamhet.kommunal attikonkurrensförstärkt1991: 104 om
sänkaeffektiviteten ochökasotningsverksamheten är attkonkurrensutsätta

förstadärförföreslog stegKonkurrenskommittén ett enavgifterna. som
kommunaltbibehålletmedanbudsupphandlingförsöksverksamhet med an-

enligtkundeanbudskonkurrensErfarenheterför verksamheten. avsvar
avregleringeniytterligareeventuellaför stegunderlagkommittén avge

sotningsväsendet.
uppdragetinnebär attRäddningstjänstutredningen sedirektiven tillEnligt

syfteiskorstensfejarmästarekommun utsernärtillvägagångssättetöver en
införagårdet attövervägaochkonkurrens attinslaget omökaatt av

konsekvensernabelysa ensammanhang avatti samtdettapriskonkurrens
långva-medordningenföreslå hurutredarenskallVidareförändring.sådan

medersättaskunnaskallskorstensfejarmästamaförentreprenadavtalriga
avregle-utsträckningvilkeniskall prövaUtredaren enavtal.tidsbegränsade
sotning-föreskrivnadenför delaransvaretatt avring kan göras, t.ex. genom
modifi-dylikaFörutomfastighetsägaren.tillfrån kommunenövergåren

bedömningockså görautredarenskallnuvarande ensystemeteringar detav
oljeelda-vadhandförstaibetydelsebrandförebyggande avsersotningensav
samord-förmöjlighetenundersökaimkanaler enoch samtanläggningarde

för-enligtventilationssystemfunktionskontrollenochsotningenning avav
ordningen härom.

avskaffas ochhelt attsotningsmonopoletemellertidföreslår attUtredaren
fastighets-påläggssotningenföreskrivnadengenomförandetföransvaret av
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ägaren. förAnsvaret brandskyddskontrollen läggs på kommunen och skall
utföras Målen för Förslagetseparat. är skapa valfrihet och konkurrensatt på
sotningsområdet.

Utredaren har över huvud inte modifieringtaget utrett nuvarandeen av
och de olika frågeställningarsystem uppdraget innehåller enligt direkti-som

Ensidigt och tendentiöst syftar förslaget enbart tillven. avregleringen av
sotningsverksamheten. Konsekvenserna förslaget berörs endast ytligt.av
Den ekonomiska och praktiska innebörden för fastighetsägarna analyseras
inte. Särskilt gäller detta småhusägarna och i synnerhet inom glesbygden.
Kostnaderna för sotningstjänsten kommer öka och kommunerna belastasatt
med kostnad för brandskyddskontrollen såvida denna inteen ny genom
debitering påförs fastighetsägarna ytterligare kostnad. Utredarensom en ny
själv är tveksam tillytterst någon egentlig konkurrens uppkommerom

tillövergång auktorisationssystemett med behörigagenom sotare. Med
undantag för större tätorter kommer intedet finnas arbetsvolym för fleraatt
sotningsföretag. För områden landetstora kommer utredaren självav som
anför ingen fungerande konkurrens finnas på grund för litetatt kundun-av
derlag och priserna för sotning kan därför bli höga. föreslåsHär kommu-ett
nalt där kommunen skall bidra till erforderlig serviceengagemang, finnsatt
tillgänglig till rimligt pris. Detta betyder slags bakdörrsmonopofett och
subventioner med kommunala medel. Genom separeringen brandskydds-av
sotningen och brandskyddskontrollen blir brandskyddskontrollen ineffektiv
och enligt förslaget tilluttunnad närmast intet.ett

Målet skapa konkurrens sotningsområdetatt på uppnås alltså inte med
utredarens förslag. Tvärtom kommer verksamheten bedrivas mind-medatt

effektivitet tilloch högre kostnader för den enskilde tillre prisetsamt ettav
försämratmycket brandskydd. Motivet valfrihet är Den önskadesvagt.om

valfriheten gäller med undantag upphandlingen rensning imkanalerav av
i flerbostadshus. Detta är löst den föreslagna samordningen medgenom
funktionskontrollen ventilationssystem. Undantagen kan i sakligtav grun-
dade fall lösas vidgad tillämpning dispensutrymmet.genom en av

Redovisningarna i utredningen sakförhållanden och visarsynpunkterav
ingen vilja till allsidig belysning och balansering för objektiv beskriv-en en
ning. Flera påståenden visar brister i brandtekniskt kunnande och tänkande

otillräckliga insiktersamt de verkliga förhållandena inom verksamhets-om
området.

Sotningsfrågan i riksdag och myndigheter

SPKs åberopade kritik beräkningen sotningsavgifterna saknarom värde.av
Kommunförbundet har under 1987 sittforetag K-Konsult låtitgenom ge-
nomföra kontrollerande tidsstudier vissa sotningsobjekt. oljeeldadeFörav
värmepannor imkanaleroch spisfläktmed konstaterades tidsvärdena ochatt
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avgifternadärmed i gällande förför låga vedeldadeoch värmepan-taxa var
förnågot höga. Det anmärktes felkälla studierna gjorts underattnor som

våren och och vinterförhållanden kan påverkaatt antagas attsommaren
tidsåtgången blir längre. Studieresultaten föranletthar inte kommunförbun-
det justeringarmedge någraatt taxorna.av

Räddningsverket sighar Konkurrenskommitténsöver betänkandeyttrat
sotningsverksamhetenoch anfört sotningsförrättningDen utförsom som

med stöd 17 räddningstjänstlagen§ innehåller två oskiljaktiga delar: delsav
rengöringensotningen, innebär brandfarliga beläggningar avlägsnasattsom
från rökkanalen, dels kontroll förbrandskyddet rökkanaler, skorstenaren av
och tak därtillmed hörande byggnadsdelar. framgårdetta sotning-Av att-

i dag integrerad iutgör del kontrollen brandskyddet. Kommit-en en av -
förslagténs anbudsupphandling sotningstjänster, då skorstens-om av ny

fejarmästare skall kan leda till överbetoning de ekonomiskautses, en av
villkoren på bekostnad kompetens- och brandskyddsaspektema. Rädd-av
ningsverket vill understryka värdet brandskyddsteknisk synpunkt i attur
sotning och utförsbrandskyddskontroll vid tillfälle.och Ettett samma
frångående principdenna skulle enligt räddningsverkets mening kunnaav

tillleda försämrat brandskydd. Sedan den januaril 1988 gällerett nya
sotningsfrister, innebär betydande utglesning sotningstillfállena,som en av

Sverigeså har i regler och frister i länderatt medstort settnu samma som
liknande klimatförhållanden. Skadebilden, dvs brandskador kan relate-som

till skiljereldstäder, imkanalerrök- och sig inte mellannämnvärtras mm
länderna. reservation för svårigheten jämföraMed brandstatistik frånatt
olika länder Sverige sigtycks ha hävdat väl när det gäller förebyggaatt

bidragandenyssnämnda bränder. starktEn tillorsak detta kravettyp ärav
kompetens i rekryteringenpå samband med skorstensfejarmästare.av ny

Viljeyttringar från enskildaorganisationer och rörande sotning

Utredningen åberopar ett antal från allmänheten föränd-brev därstort en
ring det nuvarande förordas. anmärkas brevskördenDet måsystemet attav

cirka 0,1 promille landets och brevskrivandetmotsvarar småhusägare attav
till del är bland uppmaningar i tidningenstor Land.provocerat annat genom
Därtill skall fleraläggas påståenden och andra polemi-är enbartatt osanna
ska, exempelvis kritik sotningsväsendet fullgör sina lagenliga skyl-mot att
digheter.

RRV har i sin åberopade anfört för studieInom denna harrapport ramen
intedet varit möjligt faktisktundersöka hur sotningen utförs. kanDetatt

endast konstateras förekommerdet vissa klagomål hur sotnings-överatt
verksamheten bedrivs, antalet litet i förhållandeklagomål tillärattmen

fastigheterantalet Många klagomålen i bris-bottnasotas.som av synes en
tande kunskap vilka fastställtregler förstatsmakterna sotningsverk-om som
samheten vilkaoch avgifter kommunerna fastställt.som
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Inför utredningen FastighetsägarförbundSveriges redovisathar enkät-en
undersökning, genomförts privata fastighetsägare.bland Undersök-som
ningen visar flesta fastighetsägare nöjdade sotningsväsendetär medatt men

utförsönskar detta rensningen ipå entreprenad upphandlat konkur-trots att
Även redovisats i objektivitetensdetta borde ha tecken.rens.

Sotningens brandförebyggande effekt

Utredarens bedömningar sotningens brandförebyggande effekt skall gö-om
med utgångspunkt från det underlag Statens räddningsverk påras som

regeringens framuppdrag tagit och kompletteringarde finnerutredaren
erforderliga. Några brandtekniskt grundade kompletteringar finns inte. Sta-

räddningsverk har ansvarigt ämbetsverk och med sakkunskap itens som
så föreskrivetämnet 1988 gällande sotningsfrister. Utredarensent som nu

anför delvis värderingar beträffandeandra oljeeldade värmeanläggningar
imkanaler frånoch bostadskök.

reservation förMed iosäkerhet data åberopar utredaren frånrapporten
iHögskolan Karlstad fördelar och kostnader vid ändrade sotningsfristerom

för olje- och vedelade småhus. Enligt studien, gjorts på uppdragsom av
Räddningsverket, visar ekonomiska kalkyler fristerna förlängas.kanatt

i studienData synnerligen osäkra. fixeradär Rapporten tillär enbart sotel-
frånden. Den bortser brandskyddskontrollen och andra balanserande kost-

nader. De totala bramdskadoma tillberäknas långt mindre hälftenän deav
verkliga för enda Försäkringsgivare. diskussionI avslutande framförsen en
meningen finnsdet starka skäl låta småhusägaren själv bestämmaatt mot att
sotningsfristerna blamd hänsyn tillmed s.k. moral hazard.annat

statistiken frånDen åberopade Brandförsvarsföreningen för soteldar
grundar sig enbart FSABs månadsstatistik försäkringsanmäldad.v.s.på
soteldar. Soteldar finns i utryckningsstatistiken för räddningstjänstensoim

föranlettt anmälan till försäkringsgivare finns inte med. Intemen som
heller soteldar till försäkringsgivareanmälts inte finnsellervarkensom som
i utryckningsstatistiken. I den åberopade från iHögskolan Karl-uppsatsen
stad den totala mängden soteldar tilluppgår 10 800 iår enbartantages att per

Uppgiftersmåhus. från sotningsdistrikten pekar på det årliga antaletatt
stigandesoteldar inte sjunkandeär anför.utredaren Brandförsvars-0ch som

föreningens statistik lkan alltså inte till förläggas grund bedömningar, efter-
den synnerligten ofullständig.är likaDet uppenbart orsaken tillär attsom

relativtdet låga försäkringsanmäldaantalet skador och de små brandskador-
efter soteldar beror brandskyddssotningenpå och brandskyddskont-attna

rollen utförs kontinuerligt effektivt.och
Andra eldstadsrelatterade bränder soteldar naturligtvisän är angeläget att

förebygga, vilket sken brandskyddskontrollen. frågaDet är;nom mera en
kontroll underlhäl ordningoch mindre frågaoch material- ochom av en om

konstruktion, utxrezlaren tror.som



Särskilda Vzlranden 83

bevisat brandfrekvetnsoch låg låga brandskadorDet erkänt ochär genom
Förebyggande sotningsväsendetsi Sverige brandskyddhar inomatt ett gott

ansvarsområde. objektiv synpunkt borde dettta framhållas.Från Det vore
tillsin internationell utblick. kunde begränsasockså på plats med Dennaen

jämförelse brandfrekvens harenkel och brandskador länder meden av som
Sverige jämförbara för sotningsväsendetsregler verksamhet och länder som
inte har sådana regler.

Samordning rengöring imkanaler funktionskontrollochav av av
ventilationsystem

FöreslårUtredaren den del brandskyddssotningen imkana-att av som avser
överföraslerna bör till den obligatoriska ventilation skointrollen.

Funktionskontrollen ventilationssystem skall varierandemedutförasav
tidsintervaller 6 och 9 år beroende ventilationssystem.typav av av

omfattarKontrollen ingen brandskyddskontroll vent;ilationsanläggningenav
eller i byggnaden. från funktionskontrollenUndantag gäller för venti-annat
lationssystem i småhus frånluft-med eller självdragssyrstem. innebärDetta

cirka miljoner inte blir1,5 småhus föremål för funktionskontrollatt någon
eller påbud åtgärder till följd sådan kontroll.om av

Funktionskontrollen kan leda till krav på rengöring anläggningen så attaw
tillfredsställande ventilation erhålles. För sådan rengöring får fastighets-en

fritt välja utförare.ägaren skorstensfejarmästarcenDet står fritt konkurre-att
rengöringsuppdraget. Om skorstenssfejarmästaren utföränra om annan

rengöringen, får erforderlig brandskyddskontroll genomföras separatsom
förrättning.

Imkanaler i småhus, frånundantagna funkttionskontrollen, iär ärsom
fortsatt behov kontinuerlig brandskyddssotning oclh brandskyddskont-av

finnsroll. ingetDet belägg för upphörande brandskyddssotningenatt ett av
och därmed successivt allt beläggning brancdfarligastörre avsättningaren av
i inte skulle öka brandfaran. iinteFrågan gäller det behövssystemet om

vilken fristrengöras, från brandskyddssynpmnktär godtagbar.utan som
Imkanaler från ikök såsomstörre och rmotsvarande matlag-restauranger

ningsställen brandfarligaär mycket objekt. inryrmdaDe i vårdanstalter,är
hotell, bostadshus, kontorshus och andra ibyggnadeer, därstörre regel många
människor kan vistas. Det är säkerhetsskäl och skäl nödvändigtandrai attav

för brandskyddssotningen och brandskyddskomtrollen dessa ob-ansvaret av
jekt ligger hos kommunen.

Valfrihet

föreslagnaGenom samordningen funktionskorntrollen fråganden med löses
valfrihet för fastighetsägaren vid upphandling reengöringen imka-om av av

naler.
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övrigtI kan villfarasvälgrundade önskemål dispensutrymmetattgenom
vidgas. Enligt gällande regler kan räddningsnämnden frånmedge undantag
sotningsmonopolet för speciella anläggningar föroch enstaka avlägset beläg-

Dispensutrymmetbostadshus. kan exempelvis omfatta räddnings-attna
får efternämnden skorstensfejarmästarens hörande medge utföratt annan

sotningen och brandskyddskontrollen vid speciella anläggningar och enstaka
avlägset belägna i visst fallbostadshus särskildapå grund skäl.samt av
Kompletteringen korresponderar tidigare utformning författningsre-med av
geln.

Tillsyn och kontroll

tillsynUtredaren eldningsanläggningaroch kontroll kanattanser av genom-
föras iyrkeskunniga protokollförasvärmebranschen och för finnasattav
tillgängligt vid kontroll sakkunnig. För projektåberopassystemet ettav av
Energitekniska föreningens södra krets. Projektet i skisstadiet.endastär

ingentingUtredaren huruvidanämner han tillsyndenna ochattom anser
obligatoriskkontroll skall periodisktoch återkommande.vara

fastighetsägare frivilligTron på i omfattningväg sådan låter kontrolle-att
driftstatus värmeanläggningarna detta skulle kunna användasattra av som

förunderlag myndighetskontroll verklighetsfrämmande.är Sedan denen
första oljekrisen eldningssäsongen 1973- 1974 har flera förslag funnits om
obligatoriska periodiska kontroller oljeeldade anläggningar. mångfaldEnav
utredningar kommunerna privataoch organisationer visatharstaten, attav
besiktning värmeanläggningarna intrimningmed justering posi-och harav
tiv förbetydelse energihushållningen, brandskyddet miljöskyddet.och Råd-
givning i statlig och kommunal regi har förekommit i flera olikaårengenom
former. Frågor energirådgivning och energibesiktning utför-behandlasom
ligt i departementspromemorian Ds 1984: Införande obligatoriskI av en
kontroll avvisas med hänsyn till det intresseallt fastighetsägarnastörre som

ekonomiska skäl borde förha energi. Besiktningen därförbordeattav spara
frivillig och kompetenta besiktningstjänster kunna erbjudas. Sotnings-vara

väsendet ansågs organisationden ligger till för besikt-närmastvara som
ningsverksamheten. Kompletterande utbildningar personalen i sotnings-av
väsendet genomfördes med statsmedel. Det projek-utredaren åberopadeav

energibesiktningar alltså endast utslag idéerärtet ett nyttom av samma som
vandrat 20de åren. allom fastighetsägarnasDet bekantärsenaste attgenom
intresse för frivilliga kontroller mycket kontrollfunktionlågt.är En baserad
på detta är värde.utan

förslagUtredarens organisationen funktionenoch brandskydds-om av
kontrollen vid avreglering brandskyddssotningen synnerligenären av oge-

bildennomtänkt och ineffektivt, byråkratiskt och kostnadskrävan-ettger av
de också innebär försämratstarkt brandskydd.system, ettsom
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utbildningKompetens och

utbild-kompetens ochflyktigt intresse påUtredaren endastägnar kraven
förslagetenligt skallför behöriganing dels de sotare eller andra som

sotningspliktigt objekt,sotningstjänster nyttjareerbjuda åt ellerägare av
brandskydds-räddningsnämndens skalll verkställadels de på vägnarsom

faller inomområdemyndighetsutövningen inomkontrollen och det som nu
sotningsväsendets ansvarsområde.

ytterli-behövasspecialmotiveringen till lagförslaget framförs det kanl att
inom räddnings-brandsyneförrättarna, personalutbildning d.v.s.gare av

fullgjort sina skyldig-tjänsten, för eller innehavarekontrollera ägareatt att
fårVidaree Räddningsverketheter hålla eldstad och rökkanaler attatt rena.

idag behöri-påbyggnadsutbildning dembehövs äranordna den somsom r
förrätta brandsyn.attga

utbildningsig in iinte alls har denuppenbart utredarenDet är sattatt som
olika förekommandeyrkesmässigt kunnaför rengörakrävs på sättatt ett

skorstensfejare idagGrundutbildningen äreldstäder och rökkanaler. av xen
lärlingsutbildning inkluderandetraditionell treårig företagsanknuten 15en

utbildning skallutbildning vid räddningsskolan. Hur denna ersättas,veckors
i ochutbildningsansvaret konkurirensutsatt verksamhetskall ha envem som

inteutbildningen berörs med ord.skall bekosta ettvem som
Räddningsverket påbygg-lättsinnigtvidareDet är tro attatt genom en
inom räddningstjänsten skall kunnabrandsyneförrättareförnadsutbildning

skorstemsfejarmästare arbets-utbildning ochochden kompetensersätta som
kvalificeradkontinuerlig yrkesverksamhet ochinhämtatledare har genom

teknikerklass tio ochi omfattande veckorvid räddningsskolanutbildning
veckror.ytterligare femtonomfattandeingenjörsklass
för inteverksamhetsdel sotningsväsendet harviktigutomordentligtEn
sker tillrådgivning till allmänheten, byg-nämligen denheller berörts, som

försäljare brandskyddsfrågormil. iochinstallatörer, reparatörergande,
inte erhållasförinom kompetensområdet. Kompetens kandetta genom en

påbyggnadsutbildning brandsyneförrättare.av

brandskyddskontrollför sotning ochKostnaderna

ordningnuvarandemed ärsotningskostnadernakonstaterarUtredaren att
tillåtsfri konkurrenssjälvklart priset sjunkerdet intelåga och är attatt om

kunnakommerhuruvida konkurrensinom sotningsområdet. reellFrågan att
flerai hänseenden.uppstå berörs

rationellfrånövergårinnebäravreglering sotningenEn att enmanav
beställningssystem.tillpärlbandspricipenarbetsordning enligt s.k.den ett

delför mycketinte bli billigarekanuppenbart dettaDet är storutanatt aven
Kostnadsbildenväsentligt.fallavgifterna öka i vissakommerkunderna att

för andrajämföra med kostnadernaföreställa sigkan lätt attgenomman
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hantverkares ambulerande arbete. Om varje kund skall bära sina kost-egna
nader, kommer småhusägare särskilt inom glesbygden få kraftigt höjdaatt
avgifter för sotningstjänsten. kommunenAtt skall sig i subven-ettengagera
tioneringssystem ligger inte i linje med förmålet förändring.en

Entreprenadavtal och avtalstid

frågaDenna har inte Om kommun alternativtutretts. till tillämpadeen nu
normalavtal önskar teckna tidsbegränsat entreprenadavtalett med skor-en
stensfejarmästare, föreligger inte hinder för detta. Kostnadsnivån i så-ett
dant avtal blir naturligen högre bland på grund avskrivningannat av av
kostnader för investeringar och utbildning personalen. Avtalsreglernaav
måste också och kompletteras, exempelvis beträffande återanställ-anpassas
ning personal, överlåtelse lokaler, utbildningsansvaret, för-eventuelltav av
tida upphörande avtalet och reglering ersättningar under avtalstiden.av av

En kommun bör ha rätten själv bestämma villatt teckna avtalettom man
enligt gällande normalavtal eller tidsbegränsat avtal. finnsDet inganu ett
sakliga skäl för skall bestämma vissatt avtalsform.staten en

Priskonkurrens vid utseende skorstensfejarmästareav ny

När skorstensfejarmästare föreligger för närvarande konkur-utses,en ny en
på kompetensmässiga grunder. Detta säkerställer de kvalitativa kravenrens

på verksamheten. Priset i entreprenaden utgörs den i förhandling mellanav
kommunförbundet och skorstensfejarmästamas förbund centralt överens-
komna till vilken bundnataxan är klausul iparterna entreprenadav-genom
talet.

priskonkurrensEn kan införas vid utseendet skorstensfejarmästareav ny
exempelvis anbudet på entrepenaden skall omfattaatt vilketävengenom
timprisminutpris skall appliceras på den taxemall skall förgällasom som
entreprenaden.

Konsekvenserna sådant blir helt lokalt bestämdett systemav taxa.en
Taxenivån blir beroende arbetsvillkoren i distriktet och dettas attraktivi-av

från andra synpunkter och vid tillfällettet den rådande konkurrenssitu-av
ationen.

Nu gällande entreprenadavtal

Utan tillgångha till bilaga 3att rörande konsekvenser för kommunerna om
förslagen till avreglering genomförs framhållas.måen

Vid eventuell lagstiftning sotningsmonopolets avskaffande måsteen om
i sista hand dominerande omständighet beakta regeringsfonnenman som en

2 kap. 18 § egendomsskydd, lyder Varje medborgare vilkensom som egen-
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skallförfogandesådantexpropriation elleri anspråk annatdom tages genom
ibestämmesenligt grunderFörlustenersättning förtillförsäkrad somvara

lag.
förarbeten ochframgårförfogande harsådantannatUttrycket avsom

tillämpligt påskulleinnebörd ochvidsträckt t.ex.mycketlitteratur varaen
Uttrycketskorstensfejarmästamas ensamrätt.avskaffandeingrepp eller av

framgårocksåform såsomi bestämdförlustenersättning för avavser
i sinvärdetför förlusten, d.v.s.ersättning helalitteraturförarbeten och

skadeslös.hållasskallvederbörandeskallhelhet ersättas,

Konklusion

sotnings-frågornainte kunnat ägnaharutredarenuppenbartDet är att om
lika uppenbartDetkräver. ärtid dessaochverksamheten den somomsorg

förräddningstjänsten har krävtfrågorna merparten resursernaavatt om
brandtekniskadesotningsverksamheten ochKunskapernautredaren. om

förslaget harKonsekvensernaotillräckliga.varit klartförhållandena har av
tillFörslaget leder sämregodtagbart sätt.påbelystsochinte analyserats ett

brandskydd.försämratmycketkostnaderökadeeffektivitet och ettsamt
ändringar.förtill grunddärför inte läggasFörslaget kan
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Särskilt yttrande om

sotningsverksamheten
sakkunnige BergwallAndersav

föreslårUtredaren sotningsmonopoletdet s.k. skall avskaffas. Fastighets-att
skall skyldigägaren till sotning utförs anlitaatt att attvara se genom en

förutsätts i konkurrensentreprenör, verka med andra entreprenörer.som
Räddningsnämnden motsvarande i kommunen skall för brand-attansvara
skyddskontrollen utförs erforderlig omfattning.i Enligt fast-utredaren är

tillsynbränsleeldning det område där regelbunden från förstasamhället ien
motiveras.hand kan

Eftersom utredaren det belagt sotningenär har brandföre-attattanser en
byggande i varje fall för fastbränsleanläggningarbetydelse enligtså är det
min viktigtmening kunna konstatera genomgripande förändringatt att en

intesotningsväsendet frågadet är tillleder försämratettomav som nu
brandskydd. fortsatta reformarbetet måsteI det den föreslagna ordningen
preciseras i fråga fördelningen skyldigheter mellan denochom av ansvar
staliga tillsynsmyndigheten, enskilde fastighetsägaren.kommunen och den I
det sammanhanget får författningsregleringockså olika modeller för av
dessa ansvarsförhållanden prövas.
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Kommittédirektiv

Översyn formerna för denav

kommunala räddningstjänsten m.m.

Dir. 1993:30

Beslut vid regeringssammanträde 1993-02-25

Chefen Björck,för statsrådetFörsvarsdepartementet, anför.

Mitt förslag

förföreslår tillkallasJag särskild utredare pröva det kanatt görasatt en om
räddningstjänstmöjligt för bedriva ikommun entreprenadform. Dess-atten

förhållandenvissa kringskall utredaren över tillämpningenutom se av
och iberedskapräddningstjänstlagstiftningen under krig inom statlig och

räddningstjänst.kommunal
vidareUtredaren skall brandlörebyggandebl.a. bedöma bety-sotningens

delse, avreglering sotningenpröva föreskrivna kanden ochgörasom en av
formerna för skorstensfejarmästare förändras så inslagetutse kanatt attom

konkurrens ökar.av

Bakgrund

Konkurrenskommittén C 1989:03 hade tilläggsdirektivenligt dir.
1991:41, regeringen beslutade våren 1991, vissaöverväga frågorsom att

förstärkt konkurrens i kommunal verksamhet. Kommittén,om över-som
lämnade sitt betänkande till regeringen i 1991,november ansåg genomfö-att
randet räddningsinsats betrakta serviceverksamhetattav ochen var som en
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därför borde lägga dimensioneringpå entreprenad. Bl.a. beslutatt ut om
räddningskåren, kortaste insatstiderna inom olika minstaområden ochav

övningstillfällenantal dock enligt kommittén obligatorisk uppgift förvar en
intekommunen, tillskulle kunna överlåtassom en annan.

Kommittén vissa frågor kring sotningsväsendetockså anfördeochtog upp
första i avreglering borde anbudsupphandlingprövaatt ett stegman som en

bibehållet förmed kommunalt Enligt kommitténverksamheten.ansvar
upphandlingsreglementetborde tillämpas skorstensfejarmästa-när externen

anlitas. i avregleringen sotningsväsendetI andra bordeett steg ettre av
auktorisationssystem införas. Fastighetsägarna skulle enligt kommittén fådå
anlita olika företag förkonkurrerande utföra föreskriven sotning.att

ÖkadRegeringen behandlade i proposition 199293 konkurrens i kommu-
redovisade förslagen frånnal verksamhet de konkurrenskommittén. Re-nu

geringen anförde i propositionen tillskapas möjlighet fördet böratt en en
bedriva räddningstjänstkommun så önskar i entreprenadform ochattsom

regeringen avsåg låta tillkalla särskild uppgiftutredare medatt att atten
förbereda erforderliga i frågan.beslut statsmakterna Utredaren skulleav

förslagockså lämna ordningenhur med långvariga förentreprenadavtalom
skorstensfejarmästare skall kunna upphöra formerna förövervägasamt om

skorstensfejarmästareutseende kan förnyas förockså på andra sätt attav
inslagetöka konkurrens. Regeringen anförde slutligen också utredarenattav

borde införa priskonkurrensäven överväga det går och därvid belysaattom
konsekvenserna förändring.sådanav en

Riksdagen 199293: SoU9, FöU 3y, rskr. 105 behandlade propositionen i
december 1992. Försvarsutskottet i sittansåg iyttrande ärendet till Socialut-
skottet utredaren vad gäller frågan entreprenader inom räddnings-att om
tjänsten måste förutsättningslöst uppdrag regeringenän detett mera som

förstaavsåg. Den frågan enligt Försvarsutskottet bör ställas ärsom om en
privat entreprenadverksamhet förenagår med kravet på samordningatt av
befolkningsskydd och räddningstjänst, krigsorganisering räddningstjäns-av

myndighetsutövning i sambandtens med brandskydd ochsamtresurser
utryckning.

Vad sotningengäller delade Försvarsutskottet regeringens uppfattning att
det bör hur långvarigaövervägas nuvarande entreprenadavtal skall kunna

skorstensfejarmästarehurersättas, skall och hur ökad konkurrens kanutses
införas i Vissaverksamheten. åtgärder borde enligt utskottet kunna grundas

frivillighet fastighetsägaren.på och åläggas Försäkringsbolagenansvaret
iborde sammanhanget kunna få tillnyckelroll anknyta premieratten genom

brandförebyggande åtgärder och kontrollen dessa. Försvarsutskottetav an-
isåg utredarens uppdrag också denna del förutsättnings-bordeatt vara mer

i propositionen.löst vad antydsän En långtgående avregleringsom mer
borde och därvid hur myndighetsuppgiftenprövas kontrollen brand-av-

tillgodoses.skyddet kan Likaså borde enligt utskottet kritisk gransk-en-
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ning ske räddningstjänstlagens disspensförfarande för1986: 1102 attav en
fastighetsägare själv fåskall sota.

Socialutskottet uppfattning anfördedelade ochFörsvarsutskottets detatt
utgick från regeringen beaktar anförts avseende den kommunalavadatt som
räddningstjänsten sotningsväsendetoch anbudsupphandling inom nå-utan

tillkännagivande därom.got

Utveckling den kommunala verksamheten inomav
Försvarsdepartementets ansvarsområde

förnyelseFrågan inslagden kommunala verksamheten ökatom av genom av
konkurrens inomoch entreprenad berör Försvarsdepartementets ansvars-

räddningstjänsten Sotningen.område den kommunala och Båda dessa verk-
legala monopol, innebär enligtsamheter lag endast kanär att ansvaretsom

åvila räddningstjänsten finnskommunen. möjlighetInom dock lokaltatten
samnyttja industri håller för sittden beredskap skydd ocheget attsom en

räddningsinsartseröverlåta åt någon särskildgöra kräverattannan som
finnsföreskrivna sotningenkompetens. För den möjlighet för kommunen

företagareskorstensfejarmästare utföraär kommu-att utse attsom egenen
åligganden enligt räddningstjänstlagen. Flertalet kommuner användernens

Skorstensfejarmästarensig möjlighet. falldenna i dessautses ettav genom
inslag priskonkurrens.tillsättningsförfarande praxisDet ärutan attav upp-

deti form långtidsavtal, dvs.draget förstupphör gälla närattett attges av
skorstensfejarmästaren 65 ålder.uppnår års

uppfattning inomEnligt min bör det också dessa båda områden skapasnu
förnyelse eñektiviseringmöjligheter till och former-de nuvarandeattgenom

börför utvecklas. Detta skeverksamheterna med beaktande detna av
frågorsärskilda förallmännas medborgarnas skydd ochavsersomansvar

förföremålHithörande frågor blisäkerhet. bör särskild utredning Deten
bör utredas det kan möjligtgöras för så önskarkommun attom somen
genomföra räddningstjänsten i utgångspunktentreprenadform. En bör här-
vid inte förändraskommunens för ochverksamhetenatt attvara ansvar
kraven på räddningstjänsten förändringinte lagstiftning-sänks. Innan aven

i syfte,detta måstegörs frågorantal övervägas.etten
viktigEn fråga integreringenhur räddningstjänsten i fred vidär ochav

kris och krig kan säkerställas. totalförsvarsbeslutEnligt prop.1992 års
199192: 102, FöU 12, 337rskr. kommer övertakommunerna att ansvaret

befolkningsskyddetför räddningstjänsten, civilförsvarsverksamheten,och
nivå,på lokal varvid krigberedskapen för kris skalloch bygga på den

organisation finns i fred. klarlägga reformDet då angeläget hurär attsom en
i den riktning jag här påverkar kan kommade kommunerangett attsom som
välja bedriva sin räddningstjänst entreprenadform.iatt

Sotningen har sedan räddningstjänstlagen i kraftträdde år 1987 varit
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föremål för omfattande utredningsverksamhet. Statens räddningsverken
har på regeringens uppdrag behovetprövat sotning för olika typerav av
eldstäder förbränningsanläggningar.och Resultatet dessa uppdrag harav
blivit fristerna för sotningen förlängts.har finnsDet dettaatt trots en
omfattande kritik från bl.a. fastighetsägare och kommuner såvälmot om-
fattningen formerna för verksamheten. Jag bedömer det ännuattav som
inte finns tillfredsställande förunderlag fastställa sotningens verkligaett att

förbetydelse förebyggandedet brandskyddet. Ett sådant underlag enligtär
min uppfattning nödvändigt utgångspunkt för fortsatta övervägandensom

sotningenhur skall bedrivas framöver.om

Uppdraget

räddningstjänstlagenI och räddningsförordningen 1986: 1107 finns be-
stämmelser hur den kommunala räddningstjänsten skall organi-om vara
serad. I varje kommun skall det således finnas räddningskår skallen som

räddningsinsatsergöra de kommunen har för. fårEn kommunansvaretsom
emellertid komma medöverens kommun haatten annan om en gemensam
räddningskår eller den kommunens räddningskår också skallattom senare

för uppgifterde ankommer förrapå den kommunen.svara som
Det bör det möjligtnärmare prövas är medge kommunatt attnu om en

uppdra åt hålla beredskap förentreprenör och räddningsinsat-atten svara
Om finnerutredaren möjligt,detta skall han fram förslagär läggaattserna.

formerna för sådan entreprenadverksamhet och behovetövervägaom en av
särskilt prövningsförfarande kommunnär önskar övergå tillett entrepre-en

naddrift.
Utredaren skall särskilt fråganuppmärksamma hur skallgränsenom

kunna dras mellan de ledningsuppgifter och funktioner iandra räddningskå-
skall kunna överlåtas på ochentreprenören de bör kvarstannaren som som

hos befattningshavare inom kommunen. Räddningstjänsten innehåller ett
mycket inslag myndighetsutövning. räddningsledareEn har understort av

insats befogenheterlångtgående ingrepp igöra ochrättatt atten annans
hjälpbegära med lämpliga från andra kommuner, statliga myndig-resurser

heter och enskilda. Utredaren skall finnsundersöka risk för intresse-detom
konflikter jävsituationereller myndighetsutövning utförsdetta slagom av av

entreprenör. Det bör klarläggas åtgärder begränsande och kontrol-en om av
lerande slag vidtas ibehöver detta Vidaresammanhang. möjligheternaskall

bibehålla förebyggandenära samband mellan åtgärder brand ochatt ett mot
andra olyckshändelser och den skadehjälpande verksamheten belysas.

En väl utvecklad effektivoch räddningstjänst i fred förutsättningutgör en
för fungerandeuppbyggnaden räddningstjänst vid iberedskap ochav en
krig. statsmakterna har i samband 1992 totalförsvarsbeslutmed års tagit
ställning för inom femårsperiodendet den närmaste bör integre-görasatt en
ring beredskapsåtgärderna inom befolkningsskyddet räddningstjäns-ochav
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l
med kommunernas förebyggande skadehjälpande verksamhet i fred.ochten

Utredaren skall vilkaöverväga behöver vidtas försärskilda åtgärder att:som
säkerställa organisation förentreprenörens räddningstjäns-ochatt resurser

till förfogandestår för kommunen beredskap i krigockså vid ochten samt
vilka beredskapsförberedelser i fred kanentreprenören åläggas.som

I samband fråganmed i räddningstjänstenentreprenad utreds böratt om
också samarbetet mellan kommunerna räddnimgstjänstområdetpå behand-

Enligtlas. räddningstjänstlagen har kommunerna skyldighet samarbetaatt
med varandra och statligamed myndigheter för verksamhetsom svarar
enligt lagen utnyttja förvarandras räddningstjänsten ochsamt att resurser

förebyggandeden verksamheten. Innehållet i samarbetet formernaoch för
det bestäms kommunerna själva. Utredaren skall kartlägga i vilkenav om-
fattning räddningstjänstlagens intentioner på detta uppfylltsområde och,

finnerhan befogat, föreslådet ytterligare frånåtgärder statsmaktemasom
sida för ökat samarbete tillskall komma stånd.att ett

Utredaren skall vissa frågor inomockså behandla sotningsväsendet. Den
föreskrivna sotningen, del samhällets förebyggandeär brand-som en av
skydd, i räddningstjänstlagen räddningstjänstförordningen.regleras och Ut-

frånredaren skall med utgångspunkt det underlag Statens räddnings-som
regeringens framverk på uppdrag tagit och de kompletteringar finnerhan

erforderliga bedömning sotningens brandförebyggandegöra betydelse.en av
Bedömningen första oljeeldadeskall i hand anläggningar imkana-ochavse

i i vilkenler. börDet detta sammanhang prövas utsträckning avregleringen
kan för delar föreskrivnagöras den sotningent.ex. att ansvaretgenom av

från till fastighetsägaren.övergår kommunen Möjligheten föröppnaatt en
samordning sotningen funktionskontrollenoch ventilationssystemav av
enligt förordningen funktionskontroll1991: 1273 ventilationssy-om av

bör också undersökas.stem
skorstensfejarmästareTillvägagångssättet kommunnär börutseren ses

i syfte inslaget Utredarenöver öka konkurrens. bör detövervägaatt av om
införagår priskonkurrens i detta och belysa konsekvenser-att sammanhang

förändring.sådan ordningenUtredaren föreslå hur medskallna av en
långvariga förentreprenadavtal skorstensfejarmästama skall upphöra.

I räddningstjänstlagen finns förbestämmelser olikade delar-ansvaretom
statligaden räddningstjänsten. gäller i fredBestämmelserna såvälna av som

vid beredskap i krig.och Luftfartsverket skrivelse till regeringenhar i en
påpekat verket saknar för flygräddningstjänst i krigbedrivaatt attresurser

eftereller order allmän mobilisering. bör tillämpning-Utredaren överom se
räddningstjänstlagen vid krig i förstaberedskap i hand vadochen av avser

den statliga räddningstjänsten i fråga den kommunalaäven rädd-men om
ningstjänsten beträffandeoch uppgifter.länsstyrelsens Härvid bör även
frågan avgränsning till totalförsvaretslagstiftning för civila delom annan
behandlas.

Utredaren skall lämna förslag till erforderliga författningsändringar.
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bedrivandeArbetets

redovisa sinaUtredaren bör förslagöverväganden och 30 aprildensenast
Regeringens direktiv1994. till samtliga kommittéer särskildaoch utredare

utredningsförslagensangående inriktning dir. 1984: 5 och beaktandeom av
iEG-aspekter utredningsverksamheten dir. 1988: 43 skall beaktas.

Hemställan

hänvisning till jag anförtMed vad har jaghemställer regeringenattnu
bemyndigar chefen för Försvarsdepartementet

tillkalla särskild omfattad kommittéförordningenutredareatt en av-
1976: 119 med uppdrag bl.a. inslagetöver entreprenad ochatt se om av-
konkurrens inom räddningstjäsnten sotningsväsendetoch kan öka,

besluta sakkunniga, sekreterare biträdeoch åtatt experter, annatom
utredaren,

Vidare jaghemställer regeringen beslutaratt
kostnaderna skall fjärde huvudtitelns Utredningarbelasta anslagatt m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens bifalleröverväganden och hans
hemställan.

Försvarsdepartementet



Bilaga 2 97

iKommunal räddningstjänst
FinlandDanmark och

Danmark

Inledning
iBrandväsendet Danmark regleras den bererdskapslagen trädde iav nya som

kraft januari 1960den 1993. bl.a. årrsl Den ersätter brandlag. Brandväsen-
Inrikesdepartementetdet under och Beredskapsstyrelsen ärsorterar numera

den centrala myndigheten.nya
åvilar varje brandväsendeDet kommun upprätthålla kapa-ärettatt som

genomföra ändamålsenligt räddnings-belt släckningsarbete.och Medatt ett
detta släckning insats farligtbrand olycka medvid gods.samtavses av

Kommunstyrelsen förhar det övergripande kommunensansvaret
brandväsen. enligt iBorgmästaren ordförande kommunens räddnings-är lag
nämnd. uppfyllaKommunen kan sina förpliktelser hålla författnings-att ett
enligt brandväsende på följandenågot sätt.av

Eget kommunalt brandväsende
Överenskommelse med grannkommun

. Överenskommelse frivilligtmed brandvärn
Överenskommelse med statsligt beredskapscenter Beredskaps-ett -.
korpset
Överenskommelse Redningskorpsmed Falcks ArSe.

4 l4-060l
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statliga civilförsvarsberedskapBeredskapskorpset den organiseras iär som
fred värnpliktig vilken får utbildningmed personal, och övning för iatt
första hjälpa vidhand kunna kommunerna olyckor alltsåstörre men som

för räddningstjänst.kan kommunaläven ansvara
Rcdningskorps privat företag,Falcks AS grundat 1906är ett som en

räddningsorganisation. ingåttBolaget har 1921 avtalsedan med kommuner
brandsläckning. uppfyller kravFöretaget de ställs på kommunaltettom som

brandförsvar.

Dimensioneringsregler

Brandförsvaret i dimensionerat efterdanska kommunerna mycketde är
föreskrifter.detaljerade ärjustitieministeriets cirkulär 158De senaste nr av

Cirkulaere retningslinier forden 15 september 1991 brandvaesener-om-
materiel. Föreskrifter skrivs, inteberedskap Några har, dettanärnes og nya

fastställts efter ikraftträdandeden beredskapslagens 1993-01-01.nya
på organisation utrustning tillKraven brandväsendets och relaterat detär

människor i utryckningsområdet inte tillantal bor någon delsom av-
riskerna i övrigt enligt följande.-

Mindre 20 000 invånare släckningstågän 1
20000- invånare släckningståg minst30000 automobil-1 samt en

8spruta
invånare släckningståg30 000- 50 000 2
invånare50 000 60 000 2 släckningståg minst automobil-samt en-

8spruta
60 000 100 000 invånare 3 släckningståg-

100000 invånare fastställesI områden med brandväsendets storlekänmer
efter fall.värdering i varje enskilt särskiltnärmare Detta gäller Stor-Köpen-

brandstationerna flera stationerhamn, där avstånden mellan så småär att
fram till inom stipulerade tiden.kan nå brandplats denen

släckningståg fordon geografisktEtt skall bestå två eller beroende påtreav
Bemanningen minimumområde stad eller landsbygd. skall 1 lagleda-vara-

får för släckningståg föroch 7 och släckningståg itvå tre samt ettmanre men
utryckningsområden färre 8000 invånare minskas tillmed lagledareän l

insatsledareoch 5 tåg. på brandplatsen ledsInsatsenman per av en som
alltid till fordon.kommunanställd och kör platsen iär lnsatsle-ett egetsom

alltså i skrivitdaren är kommunanställd de kommuner avtal medäven som
Redningskorps AS.Falcks
finns olika basbilar itvå AutomobilsprutaDet Danmark 8typer av -

16, automobilsprutaoch där 16 den modellen. Fordonensär större utrust-
ning in i minsta detalj.bestämdär
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l områden där utryckningstiden överstiger minuter10 skall kommunen
inrätta brandkretsar. varjeI brandkrets finnasskall det beredskapsstyrkaen
bestående brandfogde till femoch Styrkan skall medtre utrustasav en man.
handbrandsläckningsutrustning. utryckningstidenKan 10 minuter inte hål-

tilllas områden med bebyggelsetätare skall beredskapsstyrkan medutrustas
Ärmotoriserad materiel. utryckningstiden minuter iän 15 områdenmer

spriddmed bebyggelse gäller krav.samma
Krav heltidskår finnspå förbara brandstationer i utryckningsområden

med invånare.100000än Första släckningståget skall kunna lämnamer
brandstationen inom 60 sekunder.

övrigtI krävs endast deltidsanställd personal. Förutsättningen dockär att
förstastyrkan vid varje tillfälle bemannad med lagledare1 och 7 man- -
kan frånrycka brandstationen inom minuter efter5 larmut utryck-samt att
ningstiderna 10 respektive minuter till15 områden med respektivetätare
spridd bebyggelse kan innehållas.

SönderjyllandI allt frivilligtär manskap och oavlönat enligt tysk modell.
särskilda fallI förstastyrkankan bemannas kombination hel- ochav en av

deltidsanställd Heltidspersonalenpersonal. skall då bestå minst lagleda-lav
och 3 och deras anspänningstid skall maximalt 60 sekunder.re man vara

Denna styrka räcker för rökdyka enligt de danska bestämmelserna.att I
praktiken skiljer intedet mellan svenska och danska bestämmelser när det
gäller minimistyrka för rökdykning eftersom den kommunanställde insatsle-
daren också skall inräknas i den danska styrkan blirdå l 1 Den+ +som
deltidsanställda personalen skall kunna rycka inom minuter efter5 larm.ut

Insatsledaren skall inställakunna sig på brandplats ihelsten var-
kommunen inom 10 minuter i områden med tätare bebyggelse inomoch-

minuter15 i övriga områden. Insatsledaren bör anlända till brandplatsen
före släckningståget.

Entreprenader

Falcks Redningskorps AS sköter brandförsvaret i ungefär hälften Dan-av
marks kommuner medan brandförsvarhar i regi. Företagetsresten egen
marknadsandel mycket stabilär och den årliga förändringen är ett par
kommuner in igår och lika många går samarbete med bolaget.utsom som ur

ÅrFöretagets starka ställning i Danmark historiskt betingad.är 1921
började erbjuda landsbygdskommuner för deras räkning bedrivaattman
brandförsvar och bygga brandstationer. fannsDet tidenpå den inte något

brandförsvarkrav på på landsbygden fanns idet köpstädema ochsom
följaktligenskyddet mycket dåligt. Bolaget började efter det attvar man-

tagit föröver samtliga ambulanstransporter utanföransvaret Köpenhamns-
området aggressiv bearbetning kommunerna. En reaktion påen mer av-
företagets frånsätt arbeta kom försäkringsbolagen,de danska vilkaatt av
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brandförsvarsverk-tradition ekonomiska bidrag tilllämnat kommunerna
därför församheten. 1952 utarbetades regler brandväsendet. De drogsnya

kommunförbundet försäkringsbolageni samverkan med och blev deupp av
första dimensioneringsreglerna räddningstjänst.inom dansk kommunal

inte involverad blev heller inte förränDen danska och detstaten var
gick i funnits 1952Danmark med EG. Staten de regler sedan ochantog som

började RedningskorpsBl.a. kunde inte Falcksstaten acceptera attagera.
AS läggakommunal verksamhet underbud påövertog attgenom rena

i till kommunförbundetbrandväsendet kommun. har lett ochDetta atten
förhandlingar fastställerFalcks Redningskorps AS i regelrätta vadnumera

Önske-räddningstjänsten enligt gällande dimensioneringsregler.skall kosta
förhandlingsfrågablir automatiskt enskildamål därutöver mellan denen

kommunen och bolaget.

Konkurrensförhållandet räddningstjänstmellan kommunal och Falcks
S.Räddningscorps A

fria vill brandförsvaret i regivälja de ha ellerKommunerna är att om egen
anlita Redningskorps drivna standardiseringenAS. hårt har lettFalcks Den
till dimensionering utrustning given förhand.personalstyrka och påäratt av
Därtill priset Kommunförbundetenhet förhandlat mellan och Falcksär per
Redningskorps färdiga SlutligenAS. finns standardavtal.Dessutom det

Beredskapsstyrelsen.skall alla avtal godkännas av
viktigt aldrigDet Falck kan kommunensär poängtera överatt att ta

för enligt tillhandahållamyndighetsansvar räddningstjänsten bara avtalutan
erforderliga, stipulerad tid.inom den kom-kontrakterade Det ärresurser

alltid befäletinsatsledarenbrandinspektören har påmunanställde som
myndighetsansvaret.brandplatsen och bärsom

brandinspektö-kommunanställdaockså kommunen deDet är som genom
för viktiga förebyggandefullarernainsatsledarna bär det detansvaret

för kopplingen förebyggan-mellanbrandskyddsarbetet och attsom ansvarar
och undsättande verksamhet sker på bästade sätt.

direktaInsatsledarenbrandinspektören inte den arbetsled-kan påverka
möjligheter inskränkerinte insats.ningen Falcks personal det Hansnär ärav

vidplats i tidsig till kontrollera styrka på larm. Larmär rätt rätträttatt att
föriscensätts därför och då kontrollera gällande avtal.då att

finns i Danmark inte priskonkurrens kvali-Den konkurrens är utansom
tetskonkurrens.

fungera fannsskulle inte det än alternativDet danska ettsystemet om mer
drift. Gunnar rektor på Beredskapsstyrelsenstill kommunal Haurum,

formatioch den mångt och mycket det danskaBrandskola ärsystemet,som
mycket bestämd på den punkten.
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Kommunbesök

Det visar sig, detnär gäller de kommuner nämligenbesökte Kolding,-
har Falcks entreprenör, och Fredericia, harsom heltids-som som egen

brandkår det inte i första handatt är på konkurrensskälgrund av som-
valt det eller det andra alternativet.man ena

Koldings kommun

Koldings kommun gick tillöver entreprenaddrift i början 1970-talet.av
Initiativet Falcks Redningskorps AS erbjöd sigtogs sköta verk-av attsom
samheten till pris understeg kostnaden förett kommunens dåvarandesom
brandforsvar.

Kommunen har med grannkommun brandforsvar.ett Detgemensamten
bor 65 000 människor i utryckningsområdet. Kostnaden för undsättnings-
verksamheten enligt gällande femavtal miljonerär danska kronor inklu-nu
sive kostnaderna för de särskilda tillägg kommunen sig,önskat blsom a
rökdykarradio. Dessutom bör kostnaderna, 3-4 miljoner danska kronor -for kommunens administration, förebyggande brandförsvar, bered-samt
skapsansvar i fred krigoch läggas till.

Vid larm rycker fyra heltidsanställda lagledare och treen utman- -inom 60 sekunder. följsDe sedan deltidsstyrka enligt dimensionerings-av en
reglerna.

Kommunen ingahar ambitionerandra sittmed inhyrda brandförsvar än
rätt styrka skall rycka och utföraatt det räddnings-ut och släckningsarbete

skall kunna utföras. För detta betalar kommunen visssom en summa pengar
och finns ingetdet for diskussionerutrymme personalutnyttjandetom ex
eller materialanskaffning. frånIntresset politiskaden ledningen följaatt upp
hur Falcks sköter sig svalt enligtär kommunens beredskapsdirektör John
Bejerholm.

Falcks Redningskorps AS har 20 framförförsprång kommunerna.ett
Deras tjänstgörpersonal 106 arbetspass kommunanställdaår. Denper per-
sonalen skall enligt avtal göra 86 arbetspass Dessutomår.. det enligtärper
beredskapsdirektören lättare för Falcks utnyttja tillpersonalen andraatt
arbetsuppgifter.

Beredskapsdirektören vidare brandförsvaret i Koldingatt är godanser av
dansk kvalitet kommunalt brandförsvaratt skulle bättre. Falcksmen vara
närvaro på marknaden har visserligen bidragit till hålla kostnadernaatt nere

också, och alldeles särskilt, hålla standarden på dansktmen att brand-nere
försvar.

I förslag till avtal löptidenett med 10nytt år frågantar man upp om
förberedelser i fred inför beredskap krig.och Avtalstexten talar attom
Falcks medverkar i kommunens beredskapsförberedelser och skall ställa upp
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den skallkrävsomfattning samt attimaterieloch manpersonalmed som
skall dessutomFalcksnödvändig.övning ärutbildning ochi dendeltaga som

tillställerberedskapsstyrelsenmaterielstatligadenunderhållsköta somav
ekonomiskadentalar ävenNaturligtvisförfogande. texten omkommunens

arbets-ordinarieutförasskalluppgifterna utomutgåskallersättning omsom
tid.

FalckspåBejerholmenligt John att10 berortill åravtalstiden är sattAtt
ökabrandstationsinvid samtcentralverkstad avseruppföravill en ny

Beredskapsdirektören görstycken.sammanlagt 14medarbetsplatserantalet
civilför-i kommunensmedverkanFalcksapropåkommentarenockså den

kommuneftersomteoretisk art avstandardtext enDet är meravsvar
beredskap.civilasinhanödvändigtvis måstestorlekKoldings egen

redericia kommunF

dimensio-följerOrganisationenbrandförsvar.kommunaltFredericia har ett
lagledareförstastyrkanryckerKoldingiPrecis enneringsreglerna. som -

enligtandrastyrkaföljs sedanDesekunder.60påoch av enuttre man - för-ryckerbakjour,har utförstastyrka,konstruktion. Gårdagens somegen
brandmän.deltidsanställda2stärkt med

antaletstäderriskutsatta styrDanmarksFredericia mestärTrots att en av
enligt gäl-Heltdimensioneringen.70051släckningsomradet-iinvånare -

gödselmedelsin-oljehamn,rafñnaderi,bl.a.finnsFredericiaregler. Ilande
visserligenRafñnaderiet harammoniaklager. egenenochdustri, gasol-

medställagödselmedelsindustrin kanoch12 upp10-påbrandstyrka man
väli ärborgmästarenmed spetsenPolitikernaändå.6-8 menpersoner

kostaskallbrandförsvaretvill intederiskbild atti kommunensinsatta men
det gör.änmer

direktaminska denförsökamedaktivtdärför attarbetarBrandförsvaret
andraochbilar,Manverksamheten.skattefmansieringen egnareparerarav

förvaltningarÖvrigaochsig självåtserviceverkstadManförvaltningars. är
skrivasigförväntar attkommunikationsradioapparater samtgällerdetnär

serviceåtagandenderasskötaradioföretag attdansktmedavtal omstortett
Vidare körFredericia kommun.i manverksammaochboendeför alla

försäljningförvaltningarolikaför samtfärdtjänst avsköterskolbusstaxi och
tillhjälpervaktcentralharManhandbrandsläckare. somservice på egenoch

slagskilda samtlarmhemtjänstpatienter, emottarövervakning avmed av
gratisställerfordon. Dessutomkommunenstransportledning mansköter av

tillhjälperflaggor,halahissa ochtoaletter,offentligastängamed attupp
renings-frånlarmövervakargatukontor,för kommunensbevakningmed

institutionertill skolor,konsultationerhissaroffentligaoch samtverk ger
cirkasparadeKommunenbrandlarm.ochinbrotts-inrättningarm.fl. om

1992.750000 kronor
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Man har bra brandförsvar. chefernaPersonalen ochatt ärettanser man
positiva, bereddaär bjuda sig jobbapå själva, bereddaatt änär att mer
gällande arbetstid. Kort brandförsvar,sitrtär stolt översagt man

Samverkan med Falcks Redningskorps inte särskilt intressera-AS är man
de det gällernär brandförsvarsuppgifter. Man hjälphellreav tarrena av
andra grannkommuner Kolding, eftersomän Falcks äranatt taranserma.n
ät sig det andra Falcks försökergör. sälja sina tjänsterandraocksåav
samtidigt hjälper till släcka brand, restvärdesskydd. Enatt tsom man en ex
förklaring till detta kan Falcks har mycket rykte hos denatt ett gottvara
danska allmänheten, vilken i Falcksdet släckerär allatror attgemen som
bränder Danmark.

Sammanfattningsvis kan säga valet mellan egenregi och Falcks ärattman
beroende inställningen till räddningstjänst inom kommunledningen. Omav

räddningstjänsten i kommunaladen förvaltningen,man ser som en resurs
kan utvecklas till tillanvändas olika servriceuppgifter och inte baraattsom

sådant har med räddningstjänst kangöra, detta leda tillattsom att man
väljer egenregi. Om däremot räddningstjänst någonting nöd-man ser som
vändigt ont, bör kosta lite möjligtså väljer Falckslösning-som som man
en. Detta förutsättningunder överhuvud väljer. Traditionensatt tagetman
makt verkar stark.
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Finland

Inledning
brand-lageni Finland reglerasräddningstjänstenkommunalaDen omav

enligt lagensbrandväsendet hörTill4.7.l975559.räddningsväsendetoch
hindra eldenförhandsyfte påbrandskydd, är attförebyggande§ attvars

brand ochbrandsläckning eller begränsaunderlättaellerlös attkommer att
iåtgärdersläcknings- och andrafara,förenadavvärja därmed samtatt

åtgärderhänförs sådanaräddningsväsendetTilleldsvåda.samband med
ellertrafikolycka,oljeskada,explosionsolycka,anledningmed gas-ras,av

jämförlig olycka ellereller därmedöversvämning, störtregnvätskeläckage,
avvärjande eller be-offer ochför räddavilka företasnaturtilldragelse, att

vilka ändamåls-fara ochuppkommenskador ellerförorsakadegränsande av
myndigheter.brandväsendetsåtgärdombesörjas påenligt kan av

bi-inrikesministerietunderräddningsväsendetochBrand- sorterar som
Länsstyrelsernaräddningsväsendet.för ochdelegation brand-träds enav

innebär devilket bl.a.inom länet,verksamheten attövervakardirigerar och
och deti varje kommuntillräcklig beredskapfinns atttillse detskall att en
förbrandcheferLänsstyrelsernasamarbetsplaner. utserupprättas samar-
samarbets-57finns sammanlagtregionbrandchefer. Detbetsområdena, s.k.

kretsar.
land-län ochfördelade på elvainvånaremiljonerfem ettFinland har ca

Åland harfem kommunernastörstakommuner. Depå 455ellerskap --
cirkaharminsta kommunernamiljon invånare. Desammanlagt än enmer

Samverkan10000 invånare.mindrehar änMedelkommuneninvånare.200
nödvändig.alltsåär

brandnämnd,varje hakommunlagstiftning skallEnligt nuvarande omen
dåkommun,räddningsväsendet påöverlåtit brand- ochinte annanman

Sakräddningsnämnd.i kommunensrepresenterad deni stället ärman
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gäller brandchef. Cirka 80 Finlands deltar i försökkommuner ettsamma av
frikommuner,med vilket bl innebär möjlighetde harkommunernaatt atta

själva besluta sin organisation, Frikommun behövernämnder t.ex.om m.m.
inte länsstyrelsens tillstånd före beslut brandkår eller rädd-om gemensam
ningschef. kriteriumEtt måste uppfyllas tillräcklighålla beredskap.att en-

Aktionsberedskap

tillräckligEn beredskap definieras utifrån riskanalysden och riskindel-den
ning varje kommun skall riskanalysarbetetgöras. I skall beaktaav som man
kommunens invånarantal, graden tätbebyggelse, byggnadssättet, riskenav
för skogsbrand, för personsäkerheten riskfyllda anläggningar, industrier,
upplagsområden och trafiken möjligheterna till oljeskador ävensomsamt

omständigheterandra medför risk för olyckor eller brand 16 § lagensom
brand- och räddningsväsendet.om

1993-01-01 Anvisningträdde kommunala brandkårers aktionsbered-om
i kraft.skap Anvisningen, formen föreskrift,har framtagen medärsom av

syftet förge grunderna framgångsrik verksamhet vid räddningskårer-att en
brådskande räddningsuppgifter effektivt utnyttjande befint-nas genom av

liga resurser. Bakgrunden del räddningskårernaär alltföratt en av var
återhållsamma in tillräckligtmed medsätta för riktigtatt attresurser vara
framgångsrika följd.och med skadorstörre som

Har materielpersonal, så skall den utnyttjas. uppfatt-Dennaman m.m.
ning delades ministeriet räddningschefemaoch i de kommunernastörreav
innan anvisningarna fastställts.

Grundenheten inom räddningskårens räddningsverksamhet utgörs av
räddningsenheten, ledare och fem manskapsex enpersoner som- -
självständigt skall mindre uppgifter.kunna klara utförandeFör släck-av av
nings- räddningsuppgifter skall räddningskårernasoch formerasenheter i
utryckningar enligt följande.

delutryckning räddningsenhet alarmeringsanvisningamaisamten- -
eventuellt fastslagna förstärkningar. befäl.Chef Alarmeras tillär enhetens
små begränsade situationer, vid vilka människorvarken ellermånga stora
egendomsvärden i fara.är Något skall sprida sig föreliggerhot olyckanatt
inte heller.

grundutryckning ledare räddningsenheteroch l +3+ l519treen- -
eventuellt fastslagna förstärkningar. Jourhavande brandmästare isamt den

kommun där olyckan fungerarskett chef.normalt bör befälDet ettsom vara
i huvudtjänst heltidsanställt grundutryckningens insats.ledersom- -
Larmas innehålletnär i nödanmälan eller slaget objekt kan slutaman av av
sig till inte delutryckning räcker till olyckor där människoratt många iär-
fara eller där betydande egendomsvärden Vidär hotade. brand är grundut-
ryckningens mål begränsa branden till tilleller högst brandtek-att ett rum en
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flera utställnings-sektion lokaler, ellernisk bostadsbyggnad medt.ex. sam-
lingslokal, butik.

grundutryckningarledare ochregionutryckning treen- -
förstärkningar. Brandchefen ifastslagna+3+9+4558 eventuelltl samt

inträffat för insatsen ellerolyckan normalt ledareden kommun där är annan
chef inte kretschefenför kommunal brandkår eller hansär omperson som

till situationer vid vilkaställföreträdare börjat insatsen.leda Larmas en
vid vilka grundutryckning på grundvalstorolycka kan utvecklas och aven

till. Regionutryckning alltidriskanalysen troligen inte räcker larmas då ett
fara sprittmänniskor i då brand eller olycka harantal ellerärstort en annan

sprida sig från brandteknisk sektion tillsig eller hotar att en en annan.
undervisnings- straffanstalt, storbuti-objekt service-, ellerSådana vård-,är

passagerarflygplan mil. lik-storindustri, flygolyckaker eller varuhus, med
objekt eller händelser.nande stora

for regionutryckningBefålsjour befálsberedskap grund- och kan skö-eller
flerai samarbete mellan kommuner.tas

risknivå fast-beredskapstiderRäddningsstyrkornas beror på den som
enligt riskanalysen.ställts

räddningsverksamheten inledas olycksplat-riskområde skall på1Inom-
Grundutryckning i sin fås tillinom minuter efter helhet skall6 larm.sen

vid-inom minuter. Till riskområde hör bebyggda,olycksplatsen 20 1 tätt
livligt trafikerade innehåller byggnadersträckta och stadscenter storasom

våningar, sannolikheten för olycka och där olyckordärmed många är storen
specielltmänniskolivmöjliga mängd eller hotaräventyrarär storsom en

Till riskområdemiljö- eller kulturvärden. detta höregendoms-, störrestora
städers centrala tätorter.

inledasriskområde skall räddningsverksamheten på olycksplat-Inom 2-
Grundutryckning inominom minuter efter i sin helhet 2010 larm.sen

möjligaminuter. Till riskområde inom vilka olyckor2 hör områden är som
miljö-människoliv eller hotar egendoms-,mängdäventyrar stor storaen

möjligtbyggnadsbestånd där deteller kulturvärden. T tätt är attett enex
frånkan sprida sig byggnader till andra, anstalter,brand större stora

olycksrisk.samlingslokaler, trafiktäthet medstor stor
efter Grundutryckning i sinriskområde inom 20 minuter larm.3Inom

inominom minuter. Till bebodda områden30 sådana områden hörhelhet
finns bosättningar, vidsträcktavilka enskilda byatätorter eller bosätt-det

trafikerade trafikleder.ningsenheter livligtsamt
respektive minuter. Hit hörriskområde tid 20 304 längreInom än-

enskilda bosättningar före-inom vilkaobebodda områden områdensamt
glest.kommer
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Räddningskårernas organisation

finnsDet cirkatotalt 19 500 i kommunalengagerade rädd-ärpersoner som
ningstjänst. dessaAv är 4 500 heltidsanställda, 5000 deltidsanställdaca ca
och 10000 frivilliga.resten ca- -

finnsTotalt det 61 stycken heltidskårer utryckningsstyrkamed påen
minst 31+ Den kårenstörsta Helsingfors har vaktstyrka 80påman. en- -

fördelad på åtta brandstationer. ingår1 styrkan också ambulansper-personer
sonal.

En normalkommun fyrahar till befattningshavareåtta i dagtjänst. Dessa
sysslar dock inte med bara brandförsvar förockså civil-utan ansvarar
försvarsverksamheten i kommunen.

ÖvrigaFlera kommuner har två brandmän heltid ipå vaktstyrkan. är
deltidsanställda. Utryckningstid anspänningstid fem minuter.

cirka1 200 Finlands kommuner frivilligär brandkår kommunensav en
förstastyrka utryckningstidmed fem minuter.på Nästan alla kommuner ien

frivilligpersonallandet har andra eller tredje styrka. finnsAtt det såsom
frivilligmycket brandpersonal i Finland historisktär betingat. Under den

tiden frivilligaryska den brandkåren, byggdes enligt tyskvar som upp
modell, den föreningsverksamhetnästan enda tilläts de styrande.som av
Härigenom föreningarnaskom verksamhet omfatta alla för-de slagatt av
eningsliv brandkårsföreningarnaoch därförblev den naturliga samlings-
punkten i cirkasamhället. finns i frivilligaDet dag 650 brandkårsföreningar

i frivilligalandet. De brandkårerna kallas ocksårunt avtalsbrandkårerom
eftersom kommunerna skriver avtal dommed tjänstgöring. Dessutom ärom
det vanligt kommunen för arbetsgivaransvar administration.ochatt svarar

Utbildning.

Staten för utbildning hel- och deltidsanställd personal samtansvarar av av
befäl i frivilligkårerna vid olika Räddningsinstitutettvå iskolor, Esbo, som
sköter befälsutbildningen, och Kuopioräddningsskolan utbildari räd-som
dare brandmän brandförmän.och

Räddare går 18 månaders i realiteten utbildning57 veckor harsamt- -
två månaders praktik. De frivilliga och deltidsbrandmännen går kortaresex
kurser på femsammanlagt veckor.

Brandförmännen, inte räknas befäl, två års arbete bakom sigharsom som
brandman innan de går utbildning i 12 månader.som

Brandmästaren, den lägsta befälsgraden, för bli tillmåste 18att antagen
månaderskursen antingen tjänstgjortha brandförman i två eller årtresom
eller avlagt högre byggnadsingenjör eller högskola. Dett.ex.en examen,
finns ingen brandingenjörsutbildning. bli brandchefFör krävsatt genom-
gången brandmästareutbildning tilläggskravde varje kommun harsamt som
möjlighet ställa, byggnadsingenjörs- högskoleutbildning.elleratt t.ex.
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Frivilligkårernas befäl enhetschefskurs. Kårchefemagår får dessutomen
chefskurs.två veckorsen

ÅboLänsstyrelsen i Björneborgsoch län.

Länet består 87 Befolkningenkommuner. i varierar frånkommunernaav ca
Åbo220 till 160 000 i Medelkommunen istad. länet har 500 invånare.4ca

indelat iLänet är åtta stycken Samarbetsområden sin region-med var
brandchef. finnsTotalt 147 brandkårer. ll kommunerna har heltidskå-av

9 har deltidskårer med eller heltidsanställdanågon några och 67derer,
övriga frivilligkårer.kommunerna har Totalt kan i in intelänet sättaman
mindre 500 inom minuter efterän brandmän 301 larm.ca

Samarbetet inom länet har kommit långtså 14 kommuner delar påatt sex
brandchefer och 13 kommuner delar på brandförsvar. I sammanlagt 23sex

femkommuner sköter chefsberedskapen. hälftenI 87än depersoner mer av
Åbo-områdetkommunerna arbetar ökadmed samverkan. femI arbetarman

kommuner med bilda brandförsvar för sänka kostna-att ett gemensamt att
derna och rationalisera verksamheten.

Dragsfjärds och Pargas kommuner.

kmzDragsfjärd Kimitoön.skärgårdskommun belägen på Ytan 170är är len
Sommartid244 land. Invånartal 3 889. 3- 4 gånger Påär större. önvarav ca

finns befolkningstaletytterligare sammanlagdatvå kommuner. Det på ärön
8 100 personer.

Brandchefen heltidsanställd uppgift befolknings-med ocksåär att vara
skyddschef. ställföreträdareHans vikarie chefsut-är arvoderad haren som
bildning frivillig brandman. harDessutom redskapsskötaresom man en som

Samtligtär arvodesanställd. manskap, 23 frivilliga femstycken, medär
minuters utryckningstid. Under veckosluten, lördagar söndagar, tjänst-och

igör brandmän beredskapsstyrka. Ca 30 utryckningar år.tre en per
För klara de kraven Sedan tidigarekrävs samarbetar. haratt attnya man

befälsjour fem delar utredning,på. Enman en gemensam som personer som
förkastats,dock föreslog räddningsnämnd brand-och gemensamtgemensam

försvar heltidsanställdamed samtliga frivilligkåreroch med kvar.tre
Pargas Brandförsvaretär större skärgårdskommun. har heltidsan-1 4+en

iställda beredskap stationen ipå 60Pargas bara har utryck-trots att man
ningar brandförsvaretår tack sköter ambulanstransporter-attper men vare

med 000 ambitionsnivån.l uppdrag år så klarar den Dessut-na ca per man
finns frivilligkårer idet två kommunen kan ställa med varderaom som upp

inom l0 minuter. inte sin enligtl 4 Man klar med planeringär de+ man nya
anvisningarna finns förstärkning ifråndet frånbara väg att tamen en -
fastlandet och kommunen precis förden där. Problemet här,närmsta som
Dragsfjärd, i finskangrannkommunen huvudspråk.är äratt
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Brandförsvaren i de två kommunerna ungefär % respektivelomsätter av
kommuns budget, detta genomsnittet istämmer väl Finland.överens med

Sammanfattning.

Den anvisningen kommunala aktionsberedskapbrandkårers iharnya om
huvudsak mottagits positivt. kritik framförtsDen har handlat delssom om

kostnaderna kommer stiga, dels vissa chefer bliratt med delatt att av en av
sina befogenheter i samband med utökad samverkan.

Anvisningarna innebär viss kostnadsökning initialt siktpå såen men
räknar med dels personalkostnader framföralltattman spara pengar men -
och det också det bakgrunden till anvisningen kommervar som var man-

rädda tidigarestörre värden iän och med larmar tillräckligtatt att utman
imed personal tidigtmycket skede. försökerMan helt enkelt alltidett att

i förhand. viktig faktor,En kangör kräva utlarmningattvara som man av
istyrkor intialskede innan de kommerstora behövasett vet attman om- -

det frivilligkårer.är antalet frivilligEn brandstyrka kostar istora stort sett
inte fordonskostnadenän larmaatt ut.mer

vidareDet väsentligt i minnetär hålla finskade kommunerna såatt att är
små i falldet många flestakanske de omöjligt förär kommunatt atten- -
bära den börda i förhållande till riskbilden dimensionerat,rättettsom
utbildat och välutrustat kommunalt brandförsvar innebär.

hälftenMer än kommunerna påbörjathar enligtsamarbete anvis-ettav
ningarna. Cirka 50 kommuner har samarbetsavtal. Målet är så mångaatt
kommuner träñar enligt anvisningen innanavtal år 1995 slutär derasatt yta

75% Finlands Slutmålet är 80-90°0motsvarar skallyta. att ytanav av
täckas.

Flera småkommuner har uttryckt önskan bli befriade från sittatten
kommunala räddningstjänstansvar. finska kommunförbundetDet har inta-
git negativ inställning till överföring uppgiften till Statsrådetstaten.en en av
har ministeriet i uppdrag frågan.utredagett att
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Skorstensfejarmästarnas rättsliga
ställning enligt lag och avtal

Inledning

bilaga rättsliga förI denna analyseras de konsekvenserna kommunerna och
skorstensfejarmästarna sotningsverksamheten avregleras ochatt sot-av
ningsmonopolet avskaffas. inriktas i förstaAnalysen hand norrnalavtalpå de

Kommunförbundet Skorstensfejar-utarbetats Svenska och Sverigessom av
Riksförbund SSR och i flera fall gäller mellanmästares kommunernasom

skorstensfejarmästarna. förståoch För kunna och tolka avtalen deträtt äratt
emellertid nödvändigt rättshistoriska âterblickar.någragöraatt

skorstensfejarmästamas ställning tidigare.Frågan har Utred-utrettsom
förningen C 1973: 04 frågan skorstensfejarmästamas ställ-översyn av om

ning 1976 betänkandet Sotningsväsendets organi-år Ds Kn 1976: 4avgav
driftsform.sation och innehåller grundlig förBetänkandet redogörelseen

rättsliga utvecklingen sotningens särskild inriktningden på område med på
skorstensfejarmästamas ställning. följande beskrivningenDen närmast av

rättsliga utvecklingen i väsentligt iden bygger allt redogörelsen betänkan-på
det.

Rättshistorisk återblick

Återblicken lämpligen sinkan början vid 1874 års brandstadga för riketsta
städer 1874: 26. innehöllStadgan fåtal regler sotning. före-I denett om
skrevs för varje finnasstad skulle brandordning skulleatt antasen som av
fullmäktige fastställasoch länsstyrelsen. Brandordningen skulle ha be-av
stämmelser bl.a. sotningsfrister och skyldighet lämna frittatt sotareom om
tillträde till Vidare föreskrevsbyggnad. i istadgan det stad skulle finnasatt
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erforderligt antal Dessa skulle och entledigas polismyndig-sotare. antagas av
förheten. Taxa inte obligatorisk, förekomsotare skulletaxorvar men om

dessa beslutas stadsfullmäktige och underställas länsstyrelsens prövning.av
Det bör anmärkas skorstensfejaryrkets utövning i inte omfattadesstadatt

1864 näringsfrihetsförordningårs 1864:41. Förordningen innehöllav re-
fråndan början undantagsbestämmelse i detta hänseende 8 § och be-en

stämmelsen kvarstod till förordningendess upphävdes lagatt genom
1968: 552.

År 1923 brandstadga 1923: 173. Genom anförtrod-stadganantogs en ny
förvaltningendes brandväsendet särskiltåt utsedd brandstyrelse ellerav en

kommunal förvaltningsmyndighet. Den stadgans regleringannan nya av
sotningsväsendet detaljerad. En skulle i fortsättningenstad indelasvar mera
i sotningsdistrikt indelningenoch skulle i brandordningen. varjeFöranges
distrikt skulle finnas anställd yrkesutbildad skorstensfejare 16 §. Fören

vinna anställning skorstensfejare fordrades fackskoleutbildningatt ochsom
viss tids erfarenhet i yrket 17 §.

Om tillsättning entledigandeoch skorstensfejare föreskrevs följandeav
18 §.

skorstensfejarbefattningDå ledig, skallär kungörelse införasdärom i
allmänna tidningar. Efter ansökningstidens utfärdarutgång iden 4§ av-

myndighetensedda förordnande for den de sökande, prövasav som vara
lämpligast.

Finner nämnda myndighet skorstensfejaren icke vidare förlämpligvara
befattning, må han därifrån entledigas.

tillFörarbetena stadgan inte någon vägledning hur närmareger om man
sigtänkte skorstensfejamas ställning. Brandskyddskommissionen framhöll i

betänkandet bara det på grund sotningsbestyrets vikt inte bordeatt av
överlämnas åt brandordningar såsom allmängiltigt förbehållasorternas utan
KM:ts lagstiftning i brandstadga besluta skorstensfejamasatt en ny om
kompetens formernaoch för tillsättning, avsked osv.

föreskrevsI stadgan sotning vissamed undantag fickendastatt - -
utföras skorstensfejaren själv eller hans anställda. Vid sotningen skulleav
eldstäder undersökas och eventuella missförhållanden anmälas tillm.m.
brandchefen.

Sotningstaxa fortfarande inte obligatorisk. Om förekom skulletaxavar
fullmäktigeden och underställas länsstyrelsensantas prövning. Enligtav

stadgan kunde fullmäktige meddela bestämmelser skorstensfejarens rät-om
tigheter och skyldigheter i övrigt i brandordningen eller i fullmäktigeett av

reglemente.antaget
De berörda bestämmelserna förgällde stad kunde efter särskiltnu men

Ävenbeslut bli tillämpliga för landskommun.även landsbygdenpå förelåg
sotningsskyldighet, skyldigheten fastighetsägarnalåg här på och intemen

i staden på de auktoriserade skorstensfejarna.som
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förförsäkringårs lagtillämpning 1916vidhärbör nämnasDet omatt av
frågan skor-merningar ii praxis förekom olikaolycksfall i arbetet det om

självständigaellerarbetstagareenligt skulle betraktasstensfejarna lagen som
skor-Försäkrizngsrådet ansågoch attRiksförsäkringsanstaltenföretagare.

tilli förhållandesitällninghade sådanenligt brandstadganstensfejaren en
enligt olycks-arbetsgivarebetraktasbordekommunenkommunen, att som

skorstensfejare ochförordnadför kommunenfallsförsäkringslagen både av
detdockhävdadestadsförbumdet attbiträden. Svenskaanställdahonomav
ochkommunernamellananställningsförhållandeföreligga någotinte kunde

skorstensfejarna.
i brand-ändringarvissagjordesstadsförbundetfrånframställningEfter

förordnandebrandstyrelsensframhävai syfte1932: 115stadgan att avatt
anställningsförhållan-kommunalttill någotskorstensfejare inte upphovgav

befatt-anställning,anställd,0rdsåändradesBrandstadgande. att som
föravsättning ströks ersättasentledigas och attförordnandening,

åter-återkallas ochgodkännande,godkänts,beteckningarmed som
skorstensfejama,departementschefenframhöllmotiven attkallande. I

vanlig kommunernamening hosianställdainteundantagsfall,frånsett var
Författnings-auktoriserade yrkesutövare.väsentligen bordeutan somanses

nämligenFörsäkrimgsrådet vidhöllresultat.tillinteändringen ledde avsett
kommu-hosanställdaskorstensfejarnauppfattning attsin att anse somvar

olycksfallsförsäkringslagen.tillämpningenvid avnerna
kommunali-diskussionfördes1920-talet attdelenUnder omenavsenare

skorstensfejannästar-begäransotningsväsende-PåstadsStockholms avsera
1927Herlitz, decemberNils den 1 ettFörvaltningsrätt,iprofessorngavna
rättsligtdert fanns någotframhöll inteHerlitzNils attutlåtande ämnet.över

skorstensfejarnaemelllertidkommunalisering. Fråganhinder var ommot en
Nilsfråga uttaladelstaden.ersättning dennatillfall hade rätti sådana av

sammanfattningsvis följande.Herlitz
Stödanspråk ersättning hämtasinaför påkunnaSkorstensfejarmästarne

ställning.näringsidkaresågällaprinciper, med avseendede ansettssomur
utgångspunktfrån dennavilka rättsanspråk gällande rätitdock oklart,Det är

billighet kräver.vadkan här åberoypas,gånggiver dem. påMen samma
itillbakavisas, tordeanspråk icke kunnaför härleddadärurKänslan att

mellangränsendärför härsärskiltstark, vet,allmänhet att varmanvara
billigtoch går.rätt

skor-utgångspunkten,från attdenkan detFör det andra argumenteras
Svaghetenmed staden.tjänsteavtatli slagsstensfejarmästaren är ettpart

principiavtaletstipiuleras,uttryckligendäri,naturligtvis det attligger att
tolkning.sådanföremellertidAllting talaouppsägbart.är einsynes

stad, skallStockholmskommun,påräknas,kunnaDet att somensynes
ersiättningsanspråket. Det ärgodtagaberedvillighet änmed större staten

förutsättningarvilkaunderhuruvidatvivelaktigt, ochi gradnämligen hög
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talan här ifrågavarande innebördmot staten föraskan infören domstol.av
Men kommunen är sådan talanmot ersättning på den eller denen om ena
andra grunden tvivel möjlig.utan

Frågan grunderna för beräkning eventuell ersättningom berördeav en
Nils Herlitz inte i sitt utlåtande.

År 1944 brandstadgaantogs 1944:522. I denna slogs fasten ny att
kommunerna friastod själva avgöra sotningsväsendetatt skulle kommu-om
naliseras eller inte. En skorstensfejare kunde enligt 18§ godkännas eller
anställas för visst distrikt. Om behörigett myndighet fann skorstens-att en
fejare inte vidare lämplig, kunde myndigheten återkalla godkännandetvar
eller häva anställningsavtalet.

fortsattaI den diskussionen sotningsväsendets kommunaliseringom av-
professorn i Förvaltningsrätt, Halvar Sundberg,gav den 12 november 1946

på skorstensfejamas begäran utlåtande. Halvar Sundbergett framhöll att
kommunalisering bara kunde ske skorstensfejaren medgav godkän-om att
nandet upphävdes, eller distriktetdär blev ledigt på grund pensioneringav
eller liknande skäl. En ändringannat distriktsindelningen emellertidav var
möjlig godkännande inteutan skorstensfejarens ekonomiska situationom
därigenom försämrades i nämnvärd mån. Om kommunen rättsstridigt skulle
skilja skorstensfejare från hans syssla skulle kommunen blien skadestånds-
skyldig. En skorstensfejare enligt Halvar Sundberg inte skyldig inträ-var att

ida kommunens tjänst.
finnsDet del rättspraxis beträffande skorstensfejamas ställning.en Denna

praxis hänför sig till 1923 och 1944 års lagstiftning och den särskilda över-
gångsbestämmelsen i 1962 års brandstadga, vilken 1944 års brand-genom
stadga fortsättningsvisäven i vissa hänseenden skulle reglera förhållandena
för de skorstensfejare antagits före den januaril 1963. Blandsom avgöran-

RÅdena kan nämnas 1947 I 57 kommunaliseringnot sotningsväsendet,av
RÅ 1953 203I entledigandenot skorstensfejare på grund hög ålder,av av
RÅ 1959 ref RÅ17 entledigande på grund omorganisation, 1964 1av not
173 RÅentledigande på försummelse,grund 1955 240I entledigan-av not

efterde kommunindelning.ny
År 1962 brandlag 1962:antogs 90 och brandstadgaen ny en ny

1962: 91. För nytillträdda skorstensfejare innebar den regleringen attnya
frågan deras skyldighet frånträda sitt distriktatt skulleom regleras genom
den överenskommelse föregick tillträde. Den gamlaett regelnsom attom
kommunen fick återkalla godkännande ellerett häva anställningsavtalett

skorstensfejaren inte längre lämplig utgick.om I Övergångsbestämmel-var
föreskrevs dock, skorstensfejareattsema godkänts eller anställts förom en

visst sotningsdistrikt före stadgans ikraftträdande den januari1 1963, må
godkännandet återkallas eller anställningsavtalet hävas kommunenav

mindremed skorstensfejaren finnes icke vidare lämplig.
I 1962 års brandstadga föreskrevs det i brandordningenatt skulle finnas
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sotningsdistriktfleraellerskulle utgöra ettkommunenbestämmelser attom
distrikt. Föri sådantingåskullekommunjämtekommuneneller att annan

föravlagt mästarexamenskorstensfejarefinnasskulledistriktvarje somen
tillsät-skulleSkorstensfejarmästarebrandskola.vidskorstensfejare statens

kungörelseförfarande.efter etttas
departementschefen denanförde att871962: 12prop.förarbetenaI s.

kommunalan-sig han ärfår sålunda,skorstensfejarenauktoriserade vare
medställningoffentligrättsligviss måniföretagare,enskildellerställd en

eldstadsbrandsynsotning ochföreskrivenombesörjauteslutande rätt att
skyldighe-bestämdaförfattningenisvarandevissa häremotmedsamtm.m.

iändringinnebar någonintedettapåpekadeDepartementschefen attter.
utbild-ordnadfannsEftersom detgällde.redantill vadförhållande nusom

behöriga,blirföreskriven kompetensbrandstadganiharning och alla som
reglering isärskildnågoninte längredepartementschefenenligtdetkrävdes

skorstensfejaryrket. Deutövarörande rättennäringsfrihetsförordningen att
särställning närinta någoninteskulleskorstensfejarnakommunalanställda

tjäns-andramedjämställasanställningavtaletuppsägning utangälldedet av
anledningsaknades attdetvidareanfördeDepartementschefen atttemän.

särskildföreskrivanäringsidkare,enskildaskorstensfejare, ärför de som
i ställetficksyssla. Detdennabehållaoch rättantagandeför attform deras

avtalelleranställasskulleskorstensfejarenbrandstyrelsen omavgöras omav
ombesör-skulleföretagareenskildskorstensfejarenträffasskulle att somom

de närmarefickförhandlingar ägavarvidsotning,föreskriven rum om
upphörande.avtaletsförvillkoren

gälldeskorstensfejarnaochkommunernamellanför avtalenledningTill
efterKommunförbundetSvenska1972till årfram1963 ettfrån år av

Riks-SkorstensfejarmästaresSverigesmedförhandlingsöverenskommelser
skorstensfejar-auktoriseradeförnormalreglementeutställtSSRförbund

ifanns deoklarheteralla deibevarade stort settReglementet sommästare.
olämplighetsålundaNormalreglementet upptarbrandförfattningarna.äldre

besvarardistrikt,från hansskorstensfejarenskiljaför mengrund attsom
frånskiljashan kanvilkenpågrundendadendetta ärinte frågan om

distriktet.
följ-fortsatteställningrättsligaskorstensfejarmästamasDiskussionen om
detansågKommunförbundet attlagstiftning.efter 1962 årsaktligen även

sotningsväsen-kommunaliseringförhinderrättsligafanns någrainte aven
1963. Denföre årauktoriseratsskorstensfejarmästarenfalli dedet ens

kom-baraförbundetenligt attauktorisationen som enkommunala ansevar
skorstensfejarmästamaför attnågon rättinnebarintepetensförklaring som

badSkorstensfejarmästamaföretagare.sotningsrörelse pro-driva egnasom
yttrandeyttrande. IWesterberg,Ole ettoffentlig avattfessorn i rätt, avge

detbl.a.genomgångefterWesterberg,Ole1972februari av21den angav
fannsinte1963, detjanuariefter den 1 attgälldenormalreglemente som
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något förstöd auktorisationenatt enbart skulle kompetensförklaringvara en
skorstensfejarmästarnautan att enligt lag och avtal hade den starkare ställ-

ning SSR hävdade. Detta innebar försom entledigandeatt på grund av
olämplighet krävdes objektivt påvisbart förhållandeett och bestämmel-att

entledigande uttömmande grunderna försen om när entledigande kananger
ske. Ole Westerberg vidare några allmänna förvaltningsrättsligaattangav
återkallelsegrunder inte kunde påvisas och olämplighetatt exklusivvar

förgrund entledigande. Avslutningsvis Ole Westerberg skorstens-attangav
fejarmästamas enskilda rätt skulle kränkas vid ogrundat återkallelsebe-ett
slut. Skorstensfejarmästaren skulle därvid kunna anföra kommunalbesvär

vid allmän domstolsamt kräva ersättning för ekonomisk skada. Skorstens-
fejarmästaren inte heller skyldig träda i kommunens tjänstattvar och det

inte möjligt lagstiftningsvägenatt rubbavar skorstensfejarmästarensens
rättsliga ställning.

Under slutet 1960-talet och början 1970-talet diskussionenav togav om
kommunernasett för räddningstjänsten fart. I brandlag 974:ansvar l 80ny

föreskrevs räddningstjänsten i förstaatt hand skulle ankomma på det kom-
munala brandförsvaret. Samtidigt gjordes vissa ändringar 1974: 81 i 1962
års brandstadga. För skorstensfejarmästamas ställning innebar 1974 års
lagstiftning uttryckligt åläggande iett lag biträda myndigheteratt och enskil-

inomda kommunerna med råd och anvisningar Förhållandenrörande som
kan bli föremål för eldstadsbrandsyn. övrigtI medförde 1974 års lagstiftning
endast redaktionella och formella ändringar såvitt avsåg sotningsväsendet.
Skorstensfejarmästaren skulle liksom tidigare ha utföraensamrätt före-att
skriven sotning sotningsmonopol.

Normalavtalen mellan kommunerna och skorstensfejarmästarna
Även debatten kommunalisering sotningsväsendet fart iom en togav ny
slutet 1960-talet och början 1970-talet. riksdagenI ladesav motionerav om

kommunalisering och civilutskottet anförde CU 1972:en 8 frågan bor-att
de förutsättningslöst.utredas Tre sakkunniga tillkallades och de antog

utredningen C 1973:04 förnamnet fråganöversyn skorstensfejar-av om
ställning.mästarnas

Under tiden debatten och utredningsarbetet pågick träffadesom Kom-
munförbundet och SSR två s.k. normalavtal. Normalavtalet den 8 septem-
ber 1972 typ A det tidigareersatte normalreglementet. Den 24 1975mars
ingick normalavtalparterna ett typnytt B. Det avtalet träffades isenare
samband med komatt överensparterna rekommendera kommunerattom
och medlemmar SSR med vissaatt närmare angivnaav grundnormer som
ingå överenskommelser övergång till reducerat antal sotningsdistrikt.ettom

Normalavtalet innehållerA i huvudsaktyp följande.av
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Avtalet skall ingås mellan kommun, sidan, och skorstensfejar-åen ena en
mästare, å den andra. Skorstensfejarmästarens åtagande skall gälla när-ett

angivet distrikt och innefatta skyldighet självmare elleratten genom an-
ställd personal utföra föreskrivenall sotning distrikteti och följaäven andra
gällande föreskrifter på området. Brandstyrellsen äger rätt kontrolleraatt
sotningen och skorstensfejarmästaren är styrelsen ansvarig förgentemot att
sotning sker föreskrifteroch följs.

När det gäller fakturering och uppbörd sotningsavgifter enligt fastställdav
sotningstaxa indrivning obetalda avgiftersamt innehåller avtalet tvåav
alternativ. Dessa sysslor kan ombesörjas antingen kommunen ellerav av
skorstensfejarmästaren.

Skorstensfejarmästaren enligtgör avtalet vissa ytterligare åtaganden, så-
tillhandahålla kostnads-att och intäktsredovisningsom för utarbetande av

sotningstaxor, förteckna sotningspliktiga objekt,nya teckna erforderlig för-
säkring och årsberättelse över verksamheten. Vidare skallavge skorstens-
fejarmästaren hålla den personal behövs för föreskriven sotning ochsom
hålla erforderlig teknisk utrustning, fordon, lokaler och övriga anordningar.

Skorstensfejarmästaren skall erhålla ersättning för ålagda arbetsuppgifter
enligt central överenskommelse mellan Kommunförbundet och SSR.

Avtalet innehåller också bestämmelse ändringar under avtalstidenen om
lO §. Enligt denna skorstensfejarmästarenär skyldig godta utvidg-att en
ning distriktet och utökning arbetsuppgifterna inomav fören av ramen
sotningsverksamheten. Han ocksåär skyldig tåla ändringaratt åliggande-av

enligt avtalet följer lagstiftning Änd-eller statligana bestämmelser.som av
ringar föranleddaär kommunalt beslutsom träder i kraft förstav sex
månader efter det skorstensfejarmästarenatt delgivits beslutet. Om någon

ändringarna bör föranledaparterna att jämkningav anser avtalets be-av
stämmelser ersättning ieller annat avseende, föreskrivs iom avtalet en
särskild procedur. Vid tvist sigåtar sålundaparterna hänskjuta frågan tillatt
Kommunförbundet och SSR, därvid godta den lösningsamt att desom
centrala rekommenderar.parterna

innehållerAvtalet vidare några centrala bestämmelser avtalets upp-om
hörande och giltighetstid avtalet.rätt härvasamt attom

I 13 under rubriken Avtalets upphörande, avtalet upphörattanges att
gälla i och med utgången det kvartal sfejarmästarenskorsten uppnår 65 år.av

I 15 under rubriken Giltighetstid, finns bestämmelser kommu-om
uppsägningsrätt för särskilt angivet fall. I paragrafennens ett stadgas att om

kommunen lagakraftvunnet beslut distriktsindelningenändrargenom eller
driftsformen, kan kommunen uppsäga avtalet mied tolv månaders uppsäg-
ningstid.

Bestämmelsen i 15 § måste läsas i ljuset kommunaliseringsdebattdeznav
fördes vid tidpunkten för avtalets ingående.som I det cirkulär den 8av

september 1972, i vilket Kommunförbundet rekommenderar sina medlem-
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framhålls avtalet undan-bl.a.framtiden tillämpa normalavtalet,i attattmar
framtiden vill kommu-iuppstå kommunröjer oklarheter kande ensom om

Bestämmel-åsyftas i normalavtalet.15 §nalisera sotningsväsendet. Härmed
distriktsindelningen ellervillfallet ändrakommunenhandlar det attomsen

skorstensfejarrnästare.kommunalanställdtill medövergå systemet
skyldigvid uppsägning ärnämligen vidare kommunenI 15 § attsägs att en

möjligtorganisationen,iskorstensfejarmästaren deninplacera somomnya
anställningerbjudaarbetsledare ellerskorstensfejarmästare eller att annan

inom kommunen.
skäligtskyldig med beloppvidareEnligt bestämmelsen kommunenär att

skorstensfejarmäs-teknisk utrustning, lokaler ochinlösa fordon, annat som
ersättning inteOm överenskommelseanskaffat för verksamheten.taren om

opartisk värderingsmanträffas värderingskall göraskan utsessomenen av
centralt.parternaav

kommunalaanställningsvillkor i denslutligen och andragäller löndetNär
i vederbörlig ord-villkoren skall bestämmasanställningen i §15 attanges

bruttoinkomstentidigarebli denemellertid skulle lägrening. Om lönen än
kompensationstilläggsärskiltskorstensfejarmästaren ettgaranteras som

fem enligt grunderövergångstid år och närma-skall betalas under somaven
i paragrafen.re anges

månadersfår för sin avtalet medskorstensfejarmästaren del säga sexupp
uppsägningstid.

avtalet ochhävakommunensfinns bestämmelser rätt§ mot-I 11 attom
i 12för skorstensfejarmästaren reglerassvarande rätt

angiveniakttagande i § uppsäg-15häva avtaletkanKommunen utan av
ningstid

utför sina åliggan-ickei väsentligt hänseendeskorstensfejarmästarena då
efter skriftlig erinran ochdröjsmålrättelse skerden och utan

därigenom förvän-i kanskorstensfejarmästaren försätts konkurs ochb då
åligganden.fullgöra sinatas

ochskorstensfejarmästareöverläggningar sägsSSR kan påkalla uppom en
överläggningarnaförränfrån befattningen ägtfår inte skiljasdådenne rum,

sina åligganden.förväntas fullgöratidensåvida han under kan
iakttagandeför sinSkorstensfejarmästaren del häva avtaletkan utan av

tidiunderlåteruppsägningstiden rätti angivna kommunenden §15 attom
efter skriftligdröjsmålskersina åligganden och rättelsefullgöra utan

väsentlig betydelse.försummelsenförutsättning dockerinran. ärEn är att av
enligt skilje-lageni anledning avtalet skall lösasEventuella tvister omav

l7 §.män
likalydan-B med undantag24 1975 typ ärNormalavtalet den ettav mars

innehåller i § inteB-avtalet 15 någraTypnormalavtaletde A.typsom
endastavtalet. 15 §kommunens sägabestämmelser rätt attatt angeruppom

med månadersavtaletskorstensfejarmästaren äger rätt sägaatt sexupp
varsel.
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I den överenskommelse och SSR träffatKommunförbundetsom samma
dag den 24 1975 ändring indel-beträffande kommunsmars om normer av
ning i sotningsdistrikt finns emellertid ibestämmelser övergång anställ-om
ning. l överenskommelsen rekommenderas och medlemmarkommunerna

SSR angivnamed de träffagrund överenskommelserattav normerna som
tillövergång organisation sotningsdistrikt.med antalreduceratettom en

Överenskommelsen innefattar erkännande kommunernas vidrättett attav
distriktsindelning frånövergå till anställnings-entreprenadsystemett ettny

Överenskommelsen innefattar bestämmelserocksåsystem. närmastsom
innehållet i i15 § Typ nämligenA-avtalet, skorstensfejar-motsvarar om

övergång i anställningmästares villkoren förhos kommunen, anställningen
inlösenoch substansvärdet i skorstensfejarmästarens företag. Förutomav

innehållerdetta överenskommelsen vissa bestämmelser vederlagom som
inte finns i Typ VidA-avtalet. i anställning vidövergång eller inlösen av

sotningsdistriktdel skorstensfejarmästarenskall erhålla särskilt veder-ettav
lag beräknat ipå överenskommelsen angivetnärmare sätt.

slutsatserna i Ds 1976: 4betänkandet Kn

Utredningen vissa skorstensfejarmästarnasdrar slutsatser ställning. Ut-om
redningen fann reglering1962 års ändrade skorstensfejarmästarnasatt av
ställning anledning skilja sidanmellan å skorstensfejarmästare,attger ena

fått sina distrikt före 1963,nuvarande år sidanoch å andra dem,som som
fått sina distrikt I sistnämndaden fanns det enligtocksåsenare. gruppen
utredningen i skiljaskäl avtalshänseende mellan kommit tilldematt som

före efterdistrikt respektive hösten 1972.nuvarande
fanntillsättningar före 1963När det gällde år utredningen den dåatt

lagstiftningen innefattagällande inte bör något principiellt hinder föranses
organisatoriska eller andrakommun sakligt grundade skäl skiljaatten av

skorstensfejarmästaren distriktet. Regleringenfrån fick innebäradock anses
kommunen skyldig till skorstensfejarmästarenäratt gottgörelseatt utge

enligt de allmänna rättsregler tjän respektivegäller för entrepre-som
nadavtal.

Vid tillsättningar 1963 utredningenår och det s.k.konstaterar attsenare
normalreglementet för skorstensfejarmästare kommitauktoriserade till
oförändrad användning vid i tillsättningar tillskettalla ochstort sett som

augustimed 1972. Reglementet oklarheter fanns ihar debevarat de som
brandförfattningarna.äldre fårEnligt mening deutredningens entreprena-

davtal kommunerna kommit träffa användning normalreg-medattsom av
lementet principi bedömas på kommunernassätt entreprena-samma som

idavtal vilketallmänhet, exempelvis innebär frånträdakommunen kanatt
avtalet och i stället ersättning till enligt allmänna avtalsrätts-utge motparten
liga principer.
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Utredningen från sin särskilda inte anledninghade utgångspunkt när-att
1972analysera och 1975 års normalavtal.mare

Utredningen sammanfattningsvis fram till liksom tidigarekommer detatt
särskild statligtbör ankomma på kommunen reglering ochatt utan utan

ingripande driftsform. lagstift-bestämma ingripandeDet dockövervägs ett
ningsvägen för kommunalisering, utredningenunderlättaatt en men anser

frågan får i avbidan erfarenheterna Kommunför-anstå på den mellanatt av
träffade Utredningenbundet och SSR år 1975 överenskommelsen. utarbeta-

förslag förordning skorstensfejarmästaresändå till inlösende ett om av
förslagetrörelse Enligt inlösen hinder tidigareskulle kunna ske utanm.m. av

regleringar ersättning enligt vissa i förordningenoch avtal och skulle utgå
angivna beräkningsgrunder.närmare

Den ordningennuvarande

1972 1975 fortfarandeoch års normalavtal de användsär närsom en
skorstensfejarmästare tillträder sotningsdistrikt. mellantidenUnderett

emellertid tillhar 1974 brandlag 1962års och del års brandstadga ersattsen
räddningstjänstlagen 1986: räddningstjänstförordningen1102 ochav

1986:1107.
sotningsverksamheten medför förordningendenFör dock lagen ochnya

inte ändringar. Sotningsverksamhetennågra organiseras bedrivsoch på sam-
tidigare. för sotningsätt Kommunerna och brandsynattma som svarar

utförs regelbundet. Sotningen utföras skorstensfejarmästareskall ellerav en
skorstensfejare biträder förrättasdenne. Brandsyn skall särskildaav som av

brandsyneförrättare kommunen.utsessom av
Enligt § räddningstjänstlagen får11 andra stycket kommunen åt änannan

kommunal tjänsteman befogenhet behörigmeddela på nämnds vägnaratt
meddela i erforderliga förelägganden förbud. iverksamheten och De som
första fråga förhand kommer i delegation skorstensfejarmästarnasådan är

biträden.och deras
första räddningstjänstlagen föreskrivs i vilken omfattningI 17§ stycket

sotning paragrafensskall ske. I stycke Sotningenandra bl.a. skallattanges
utföras skorstensfejarmästare eller biträde.dennesav

Enligt 18§ räddningstjänstlagen får kommunfullmäktige föreskriva att
avgift för sotningskall erläggas brandsyn, och kontroll brandskyddet. Ochav
enligt räddningstjänstlagen19 § har utför sotningden rätt attsom m.m.
tillträde till anläggning Polismyndighetden berörs. skall lämna detsom
biträde behövs.som

räddningstjänstförordningen finnsI 22-30 bestämmelser sotningom
utbildning föroch personal sotningsverksamheten. räddnings-I 24 §om av

tjänstförordningen föreskrivs i finnas fleradet kommun skall elleratt ett
sotningsdistrikt skorstensfejarmästare för distrikt.med varje En skor-en
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skorstensfejare.för Ochstensfejarmästare skall jörsexannenha avlagt ingen
befattningen visstskorstensfejarmästare kungöras pånär skall skallutses,en

föreskrivet sätt.

förslagUtredarens m.m.

kommittédirektiven utredaren bl.a.Enligt Dir. 1993: 30 bör över5 ses.
skorstensfejarmästare i syftetillvägagångssättet kommunnär attutseren

Vidare det gåröka inslagen konkurrens. bör utredaren överväga attomav
belysa konsekvensernainföra priskonkurrens i sammanhangdetta och av en

föreslåskallförändring. direktiven också s. 5 utredarensådan I attanges
för skorstensfejarmästareordningen långvariga entreprenadavtalmedhur

upphöra.skall
förändringar i regelsystemetEnligt förslag det nuvarandeutredarens bör

valfri-inom sotningsområdetför och ökadske skapa ökad konkurrensatt ge
innebär sotningsmonopo-enskilde fastighetsägaren. Förslagethet åt den att

för genomförandet sotningen läggs påavskaffas ochlet ansvaretatt av
skall sålunda inte längre lagregleradfastighetsägaren. Sotningen vara en

räddningsnämndemasuppgift kommunala roll bör be-dekommunal och
fastigheterna. enligtbrandskyddskontroll skall docktill Dettagränsas av

för sig ihinder kommunernainteförslaget någotutgöra attatt engagera
för fastighetsägarna, funge-tillgänglig för fall ingensotningsservice finns det

förväntaskan uppstå.marknad med konkurrensrande
Åläggandetföljande.föreslås förbl.a. kommunenslagändringar ärDe som

räddningstjänstlagen för sotningenligt §räddningsnämnd 15 att attsvara
räddningstjänstlagen, i sinl7§ helhetutförs bort.regelbundet tas som

möjlighetupphävas. Den kommunfullmäkti-sotning, skallhandlar somom
föreskrivaräddningstjänstlagen avgift erläggasskallhar enligt 18 § att attge

brandskyddet bort. föreskrivs ikontrollför sotning och Den rätttas somav
sotningför och kontroll brand-19 § räddningstjänstlagen den utför avsom

få upplys-och deskyddet tillträde till anläggning berörsden attatt som
förBemyndigandetningar och handlingar han behöver upphävs. rege-som

förföreskrifter fristerringen i 20§ räddningstjänstlagen meddelaatt om
sotning och kontroll brandskyddet bort.tasav

i 22-30bestämmelsernaVidare utredningen de nuvarandeattanser
utbildning personalenräddningstjänstförordningen sotning och avom:om

för sotningsverksamhet kan upphävas.

rättigheter ochpåföreslagna lagstiftningens inverkanDen partiernas
skyldigheter enligt normalavtalen

enskil-skorstensfejarmästareföljande till äranalysen begränsas deDen som
efter 1972.tillträtt sina distrikt hösten Det ärnäringsidkare ochda som
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således fråga fallde där villkoren med kommunen regleras någotom av av
normalavtalen. Perspektivet civilrättsligt.är Det enligt minär mening detta
perspektiv relevantär vid prövning de frågorna.aktuellasom en av nu

Normalavtalen s.k. varaktigaär avtal. förståsDärmed utförandetatt av
prestationer inte koncentreradeparternas är till särskild tidpunkt, deutanen

skall längre tid. Varaktiga tjänsteavtal i frågaär gällervara en varom nu
enligt huvudregeln tills vidare. innebärDetta avtalet kan sägas näratt upp

helst, behöver någotutan uppsägningsskälatt ochsom man utanange
ersättningsskyldighet för den uppsägande Härför talar analogi tillparten. en
46 § kommissionslagen, jämte andra lagrum, också goda sakliga skäl semen
bl.a. Jan Hellner, Speciell avtalsrätt Kontraktsrätt, häftet Särskilda1
avtal, andra upplagan 1993, ff.,197 citeras härefter Hellner, häftet,1s.
och Jan Hellner, Speciell avtalsrätt Kontraktsrätt, 2 häftet Allmänna
ämnen, andra upplagan 1993, ff.,27 citeras härefter Hellner, häftet.2s.

friaDen uppsägningsrätten vid avtal tillsgäller vidare kan inskränkassom
olika avtalsvillkor. Vanligt villkorär uppsägningstid. I 50 §genom om

kommissionslagen finns regel uppsägningstid för varaktiga kommis-en om
sionsuppdrag och regeln har tillämpats analogt på andra avtalstyper. Inne-
börden uppsägningstid är avtalet bindande tillär dess uppsägningattav en
skett och uppsägningstiden förflutit se bl.a. SOU 1984: 85 Handelsagentur
och kommission 50.s.

Om däremot avtalatparterna uppdraget gäller för bestämd tid,att eller till
dess visst arbete utfört, föreliggerärett intenormalt frinågon uppsägnings-
rätt. Ett avtal kan tidsbestämtgöras viss tid, såsomatt parternagenom anger
datum tidsperioder.eller Det kan också tidsbestämtgöras attgenom man
ingår avtalet för säsong eller påt.ex. sätt gör det möjligt indirektannaten att
bestämma avtalstiden. Innebörden avtal ingåtts för viss tidatt ett är attav
avtalet automatiskt upphör vid den avtalade tidens utgång. Ett avtal som
gäller tills vidare upphör däremot först efter uppsägning se SOU 1984:85 s.
50.

förhållandetDet avtalat uppdragetatt skall gälla för vissparterna tidatt
innebär emellertid inte uppdragstagaren har någonatt rätt kräva fåatt att
utföra det avtalade arbetet. Uppdragsgivaren förkan sin intedel heller kräva

få arbetet utfört. Attatt säger avtalet ha till visarpart rätt detutan atten upp
sig i stället uppsägningen betraktasatt kontraktsbrott, vilketgenom ettsom
medför skadeståndsskyldighet. Den uppsagda har således tillrättparten ett
skadestånd skall täcka hans förlust se Hellner, häftet,l 198. Detsom s.
förekommer intenormalt någon särskild oaktsamhetsbedömning i dessa fall;
själva förfarandet kan innefattasägas culpa.

Även det således för avtal gäller för viss tid enligt huvudregelnom som
inte finns någon uppsägningsrätt, kan sådan föreligga irätt enskildadeten
fallet. Parterna kan ha friavtalat uppsägningsrätt, eller uppsäg-om en om en
ningsrätt vissaunder i avtalet angivnanärmare omständigheter. Uppsäg-
ningsrätten förenaskan med bestämmelse uppsägningstid.en om
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avtalsägavissa förutsättningar ha rätt ettkan också under attEn part upp
ellerförhållandentidför ändrade motpar-gäller bestämd på grund avsom

kontraktsbrott.tens
skade-förhållanden,förtid ändradei vidavtal kan upphöra utanAtt ett

kanlagregler. Härradframgårståndsskyldighet för någondera parten, enav
kommis-tredje meningen§ andra stycket18 kap. 7 och 8 HB, 51nämnas

ordalydelseBestämmelsernas§handelsbolagslagen.2 25sionslagen och kap.
förutsätt-vilka närmareunderledning det gällersällan avgöranär attger

kommissionslageniStadgandetbringas upphöra.ningar avtalet kan att
intedetsig uppdraget omrespektivekan återkalla avsägaatt partanger

detmotiven ärbestå. Iskallpåfordras uppdragetrimligen kan attatt anges
sininställaforce-majeure-fall tvingar någonfråga attparternaavsomom

handelsbolagi handelsbolagslagenBestämmelsenverksamhet. att ettanger
finnslikvidation, bl.a. detiskall trädabolagsmanpå begäran genast omav

Viktigupplösning. grund kanför bolagetsviktig grund t.ex. varaen
ändradeAngående sagdadetolycksfall bolagsman.sjukdom hoseller omnu

tf.häftet, 205Hellner,förhållanden, 1 s.se
följervid kontraktsbrottavtalhävahar rätt motpartensAtt ettattparten

medförakanBland de avtalsbrottkontraktsrättliga regler.allmänna somav
uppgiftmissköter sin elleruppdragstagaren atthävningsrätt kan nämnas att

prin-ersättning. allmännaöverenskommen Avinte betalaruppdragsgivaren
rättsföljd hävning förutsätter väsent-ingripandeciper följer så ettatt somen

till avtaletkan ledanågonKonkurs hoskontraktsbrott. parterna attligt av
emellertidkommissionslagen. Det tveksamtär47§förfaller; t.ex. omse

tillämplig vidanalogt andrakommissionslageni ärbestämmelsen typer av
avtal.

för bestämd tid. Avtalen upphörfår ingångna attNormalavtalen anses
65kvartal skorstensfejannästaren uppnårdetmed utgångenigälla och av
frienligt allmänna någonsåledes reglerinnebär13 §. Dettaålder attårs

emellertid skor-avtalen ägerinte föreligger. Enligtuppsägningsrätt normalt
uppsägnings-månadersstensfejarmästaren medavtaleträtt sägaatt sexupp

måsteskorstenisfejarmästarentid inte15 §. Avtalen någotsäger att angeom
inte någonenligt avtalenför uppsägningen. hargrund Kommunennågon

uppsägningsrätt.motsvarande
kontraktsbrotthäva avtalen på grundPartemas rätt motpartensatt av

gällervadhuvudsaki ioch 12 §§. Klausulemaregleras 11 motsvarar som
iäravtalstypkontraktsrättsliga principer förenligt allmänna den varom nu

fråga.
skyldi-skalllängreinteUtredningsförlaget innebär kommunernaatt vara

oförhindradedockombesörja sotning. skall attKommunernaatt varaga
förslageti sotningsservice. kan dock konstaterassig Det att omengagera

någon rättlika lite någonintegenomförs kommunernahar annansom --
fortsätta medväljerförhållandeutföra sotning. kommunDet attattatt en
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sotningsverksamheten inte kommunen får någragaranterar uppdrag.att
Kommunen måste därvid i flestade fall i konkurrens med andra- -
erhålla från fastighetsägarna.uppdrag Om kommunen i detta läge väljernya

säga normalavtalet med skorstensfejarmästaren,att under hänvisningupp
till lagstiftningen medför sådana förhållandenatt ändrade tillrättatt upp-
sägning föreligger, uppkommer följande rättsliga problem.

Ändrade förhållanden kan alltid innebära komplikationer i avtalsförhål-
landen angående vad och i följandedet sägs förhållan-ändradesom nu om
den, Hellner, 2 häftet, ñi.59 Riskerna härför naturligaär skäl störrese s. av
vid varaktiga avtal. inteDet är alla förhållandenändradetyper kanav som

rättsligha relevans. De rättslig vinkel tilldragit sig intressestörstsom ur syn
sådanaär härrör från oväntade och extraordinära händelser, såsomsom

naturkatastrofer, eldsvådor, krig, lagstiftning, statliga ingripanden,ny ar-
betskonflikter, stark inflation och dylikt. Vid personligt präglademera mera
avtalsförhållanden kan sjukdom och olycksfall räknas dit.t.ex. frågaDen

främst blir aktuell vid sådana händelser är kan bli befriadsom partom en
från sina förpliktelser enligt avtalet.

finns fleraDet olika rättsregler kan tillämpliga vid ändradesom vara
förhållanden. Dessa kan härledas från speciella lagregler t.ex. 36§ avtals-
lagen, §kommissionslagen51 och 2 kap. 25 §handelsbolagslagen, allmänna
rättsgrundsatser t.ex. omöjlighetsläran förutsättningsläranoch och avtals-
klausuler force-majeure-klausuler,t.ex. hardship clauses och renegotiation
clauses.

I normalavtalen finns klausulertvå särskiltär intresse i dettasom av
sammanhang. Avtalen innehåller till börja med klausul ändringaratt en om
under avtalstiden 10§. Enligt bestämmelsen skorstensfejarmästarenär
skyldig inom vissa godtaatt utökade arbetsuppgifter. Han ocksåärramar
skyldig underkasta sig sådana ändringar iatt åliggandena enligt avtalet som
följer lagstiftning eller statlig myndighets utfärdade bestämmelser.av av
Ändringar berättigar påkalla förhandlingar jämkningparterna att om av
ersättningen Klausulen sikte på förhållandenändradetam.m. synes av mera
marginell vilka inte rubbar de förutsättningarnagrundläggandeart, för avta-
let. Det kan ändrade bestämmelser hur sotning skall utföras och hurvara om

förändringsådan således skall påverka ersättningen till skorstensfejar-en
mästaren Klausulen därför sannoliktär betydelse för den bedöm-utanosv.
ning i fråga.ärvarom nu

intresseAv större bestämmelsernaär kommunens rätt sägaattom upp
avtalet i15 § Typ A-avtalet och motsvarande bestämmelser övergångom
i anställning i överenskommelsen den 24 1975m.m. av mars om normer
beträffande kommuns indelning i sotningsdistikt. Enligt § kan15 kommu-

säga avtalet med tolv månaders uppsägningtid kommunennen upp om
lagakraftvunnet beslut ändrar distiktsindelningen eller driftsformen.genom

Som tidigare anmärkts måste bestämmelsen läsas i ljuset avtalenattav
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ingicks vid tid kommuinalisera sotningsväsendet.detnär aktuellt atten var
Rättsverkningarna, innebärande tillskorstensfejarmästaren skall ha rättatt
anställning i utruistning inlöst,kommunen och ha saknarsin störrerätt att
aktualitet i förevarande fall. sotningsverksamhetOm kommunen medslutair

inte får inte arbetsuppgif-eller den sotningsuppdrag, dlen någranågra harom
erbjuda skorstensfejarmästaren anställda. Och skor-och denneester att om

stensfejarmästaren vill fortsätta fri Företagare med i huvudsak andrasom
uppdragsgivare, inte sin utrustning inlöst.har han intressenågot atttav

exklusivt sikteBestämmelsen bör sålunda tolkas på denså denatt tzar
situationen sotningsmonopoletkommunen bibehållande:medatt av- -

till driva sotning i regi ämdrar kommunala dis-övergår eller denatt egen
triktsindelningen får för skorstensfejar-på konsebkvensersätt störreett som

i därför10 § i Klaussulen saknarmästaren vad avtalet.än som avses sanno-
likt för bedömningen situationen.betydelse den aktuellzaav nu

Lösningen rättsliga får därñör utanfördet problemet sökas avtalet; iav
särskilda tillämpliigalagregler direkt eller analogt eller allmänna rätts-- -
grundsatser.

förhållandena lagstiftningändring aktuelllDen ändradär är attav som nu
vilairrycker normalavtalen inteundan den grund på; kommunen kansom

fall inteerbjuda sotningsarbete, i omfattninglängre vart samma som
tidigare. medför kommunen;Frågan detta kan avtaletsägaatt utanom upp

sig skadeståndsskyldighet svårbedöimd. Enligt min meningådra är äratt en
sannolikt inte sådiandet kommunen har Svensk rättspraxisrätt.attmest en

nämligen varit korrigera ellerhar obenägen Lupplösa avtal på grundatt av
Grönfors,förhållanden Avtalslaigen,ändrade Kurt upplagan 1989,se andra

186s.
blir aktuella denär förutsättningsläranDe rättsregler ss.k. ochnärmastsom

eftersom36 § avtalslagen. bör anmärkas möjliggörDet udessa rättsregleratt
bedömningen intebillighetshänsyn, kan därförgöras gemerell bl.a. att parter-

variereainbördes styrkeförhållanden kan i olikade kommunerna.antasnas
Enligt den version förutsättningsläran svenskalbegagnas dom-avav som

stolar bli vanlligen kallad förutsättnings-kan avtal overksamtett part,om en
felaktigvaritkontrahenten, har ingått förutsättningavtal underett somen

vilket inkluderar vairit oriktigfrån ochbåde den början denattatt
brister synbar förinträffade omständigheter,på grund med-av senare
kontraheten, väsentlig för förutsättningskontrahcenten, därutöversamt om
vid objektiv för felaktigheten liggabedömning befinns risken bördet atten
på medkontrahenten förutsättningsldmntrahenten se Hellner, 2påänsnarare

Ävenhäftet, 62. aktuelladet skulle denpå det sättet atts. om nuvara
bristande förutsättningen varit skorsttensfejarmästarna ochsynbar för vä-
sentlig för omsständigheter risken förkommunerna, bör under rådande den
bristande förutsättningen ligga på skorstens-på kommunerna: änsnarare
fejarmästarna. Härför inte minst vikten de speltalar värden står påsomav
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för respektive skorstensfejarmästaren skulle i fallmånga kunna drab-part;
bas hårt avtalet upphörde billighetsprincipense förutsättnings-iom om
läran, Bert Lehrberg, Förutsättningsläran, 1989, f..282 Normalavtalens.

därför inte kunna bli overksamma med tillämpning förutsätt-synes en av
ningsläran.

Den allmänt möjlighetenanvändbara till anpassningmest avtalettav
efter förhållandenändrade jämkning enligt generalklausulenär avtals-36 §i
lagen häftet,se Hellner, 2 f..65 inträffadeSenare förhållanden ingårs.
enligt lagtexten bland de omständigheter kan hänsyn till vidtasom man
tillämpningen. Jämkning vid förhållandenändrade enligtbör förarbetena
särskilt kunna komma till användning vid långvariga avtal se SOU 1974: 83

131. Bestämmelsen i förstaär hand föravsedd jämkning särskildas. av
klausuler, möjlig rättföljd avtalet i sinär helhet lämnasattmen en annan

36 förstaavseende § stycket meningenandra avtalslagen.utan Förutsätt-
ningen för jämkning eller overksamhet enligt 36§ avtalslagen är att ett
avtalsvillkor oskäligt.är Detta kan knappast fallet i den aktuellavara nu
situationen; särskilt inte bakgrund vid oskälighetsprövning-mot attav man

skall särskild hänsyn till behovet förskydd identa egenskapen av som av
konsument eljesteller intager underlägsen ställning i avtalsförhållandeten
36§ andra stycket avtalslagen. Normalavtalen därförkan sannolikt inte
heller bedömas bli overksamma tillämpningmed 36 §avtalslagen.en av

Sammanfattningsvis blir slutsatsen kommunerna efter lagändring iatt en
enlighet med det förslagetaktuella sannolikt inte kan säga normalav-nu upp
talen ådra sig skadeståndsskyldighet skorstensfejarmäs-utan att gentemoten

Beräkningen eventuell ersättning förväntaskan blitarna. kompliceradav en
finnsoch det inte skäl här innärmare gå på de möjliga beräkningsgrun-att

derna.
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