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Vem är jag och varifrån?

• Tommy Arvidsson 

• Vice vd i Svenska Brandskyddsföreningen

• Sekr. i den svenska CTIF kommittén

• Brandskyddsföreningen har c:a 45 anställda, är en ideell 
förening, och har kontor i Stockholm.

• Föreningens bildades 1919 och har c:a 2000 medlemmar
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Vad vill vi uppnå?

Ett brandsäkrare Sverige
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Här finns
både kunskap och utrustning.

Brandsäkert hem
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www.brandsakerthem.se
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www.brandsakerthem.se

Byggbolag

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Byggbolag

Fastighets-
bolag

Försäkrings-
bolag

Fastighets-
bolag

www.brandsakerthem.se
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Vad ska finnas?

– Brandsläckare 6 kg pulver
– Brandfilt
– Nätansluten brandvarnare
– Spisvakt
– Utbildning/Informationsmaterial
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Tillval

– Boendesprinkler
– Extra brandvarnare
– Utrymningsstege



© Brandskyddsföreningens Service AB
9.    2007-10-30

När?

De första husen säljs nu. 
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Varför?

Det brinner mycket där vi bor
och lite är gjort för att förändra det.
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Mål

År 2010 ska alla nyproducerade 
och 10 procent av det befintliga 

beståndet vara märkt.
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För vem?

De som köper sin bostad. 
De som vill öka brandsäkerheten i sin bostad.
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En kvalitetsmärkning 
för brandskyddet i bostaden.

Brandsäkert hem
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Fungerar den?
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Hur kom lagen till?

• Modernisering av Räddningstjänstlagen 1987
• Ambitiös och nytänkande lagutredare
• Motarbetades av ett konservativt lagråd

1944: Brandlag  (brandchefen)

1962: Brandlag  (brandchefen)

1987: Räddningstjänstlag (räddningsnämnden)

2004: Lag om Skydd mot Olyckor  (kommunen)



© Brandskyddsföreningens Service AB
17.    2007-10-30

Fyra år gammal lagstiftning säljes!
Som ny, nästan aldrig använd!

Utannonseras:

”Den nya lagen”
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Statens ansvar
Analysera samhällets behov

Stifta lagar

Implementera lagarna

Tillse att lagarna efterlevs
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Hur har staten arbetat med sitt ansvar

• Räddningsverket                                                 
Har en ledande roll för implementering och tillsyn/kontroll               
av lagens efterlevnad                                           
Har lämnat alltför mycket till lokala tolkningar och haft                    
ett svagt implementeringsarbete gentemot den enskilde

• Boverket                                                        
Har ansvar för att de byggnader och anläggningar som                
uppförs är av tillräckligt god funktion                                     
Saknar i sitt regleringsbrev tydliga anvisningar ang
brandskydd medan miljöfrågorna har mycket stort utrymme
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Hur har staten arbetat med sitt ansvar

• Skolverket                                                      
Skall som sektorsansvarig tillsynsmyndighet bevaka 
utvecklingen inom skolområdet                                                 
Anser inte att brand i skolan är deras problem                        
”Det måste vara brandkårens och räddningsverkets problem”
Problemet brand finns inte angivet i deras regleringsbrev

• Näringsdepartementet                              
Vill förbjuda kommunerna att arbeta med utbildning som 
verktyg för att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar
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Hur har staten arbetat med sitt ansvar

• Rättsväsendet                                                      
Skall bevaka ansvarstagandet i samhället                                                 
Vill inte att ansvar för undermåligt brandskydd skall                                 
ligga någon till last

• Borgholmsbranden
• Branden på S:t Sigfrids sjukhus
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Brandutveckling allmän byggnad
Brandutveckling under 11 år  Allmän Byggnad
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123 Åldringsvård

110 Handel

127 Övrig vårdbyggnad
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125 Förskola
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Utvärdering av LSO           
• Är ett absolut …måste!!!!! 
• Grundtanken är mycket bra och bör utvecklas                                                     

(Finns många goda exempel)
• Gör en riktig ramlag (olycksbalk) och knyt detalj-lagstiftning under denna
• Formera staten så att man går i en riktning
• Skapa en enhetlig och logisk terminologi                        

Vad är skäligt?????
• Tydliggör ansvaret och utveckla ett sanktionssystem (Ägare/innehavare)
• Skapa ett system för varudeklaration av räddningstjänstens förmåga
• Begränsa den lokala friheten (Förvirrar mer än utvecklar)
• Utveckla ett fungerande tillsynssystem
• Utveckla och följ upp de obligatoriska olycksundersökningarna
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SOU utredningen ”Alltid redo”

Tillskapa en myndighet  för säkerhet och 
beredskap – av tre idag 

Fyra räddningsskolor blir två

Tillskapa ett kompetenscentrum för samhällets 
aktörer 

Betydelsen av forskning?
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Samarbete mellan 
Svenska Brandbefälets Riksförbund &

Svenska Brandskyddsföreningen.

Institutet för Räddningstjänstens 
Ledarskapsutveckling
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Vår idé!
Att tillgodose svensk räddningstjänst 

med ledarskapsutveckling.

Institutet för Räddningstjänstens 
Ledarskapsutveckling
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www.svbf.se
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