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§ 15 Dnr 2013/17

Dispens från kravet på sprinkler i Limsjögården

Beskrivning av ärendet

Brandmyndigheten har ställt krav på skäligt brandskydd exv. genom att 
installera boendesprinkler i den del av Limsjögården som Leksands 
kommun/sektorn vård och omsorg hyr för äldreboende. 

Leksands kommun/sektorn vård och omsorg ansöker om dispens från detta 
krav i brev daterat
2018-10-31 med följande redovisning:

”Jävsnämnden gav dispens från krav på sprinkler i Limsjögården se diarie nr 
2013/17
Att installera ett sprinklersystem 2013 till en kostnad på 3,6 miljoner kronor 
(2013), vilket skulle komma att behöva byggas om vid en planerad om- och 
tillbyggnation av Limsjögården. Om- och tillbyggnationen var planerad att 
ske 2015-2017. 
Denna om- och tillbyggnation påbörjades ej utan i dagsläget är hyresavtalet 
uppsagt med fastighetsägaren Stenvalvet och träder i kraft 2020-12-31. 

Vård och omsorg vill därför avvakta med åtgärden med tanke på 
nybyggnationen av ett nytt särskilt boende och kommer i och med det att 
lämna Limsjögården”.

Jävsnämndens tidigare beslut om dispens från kravet på skydd med 
boendesprinkler är daterat 2015-03-20 med dnr. 2013/17 och innehåller 
dispens till och med 2018-12-31.
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Brandkårens bedömning
Mot bakgrund av att verksamheten genom kommunalt beslut ska avslutas i 
byggnaden och ett nytt särskilt boende ska byggas krävs att verksamheten 
bedriver ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete (SBA), främst genom 
dokumenterad egenkontroll av brandskyddsarbetet.
Mot bakgrund av att tidsfristen för dispensen avser tiden fram till 2020-12-
31 kan skäligt brandskydd uppnås enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) 2 kapitlet § 2 under förutsättning att nyttjanderättshavaren 
Leksands kommun såsom verksamhetsansvarig bedriver ett systematiskt 
brandskyddsarbete och på så sätt på kort sikt minimera de risker som annars 
ett skydd med boendesprinkler ger skydd på lång sikt.

Egenkontroll av brandskyddet ska följa det av verksamhetsansvarig 
fastställda SBA – system för aktuell del av byggnaden och innehålla:

1. Regelbunden uppföljning av brandrisker

2. Uppföljning av verksamheten på sätt att ev. ny verksamhet inom 
verksamhetsområdet dokumenteras i beskrivningen

3. Regelbunden uppföljning av brandskyddsorganisationens delar 
avseende:
- utsedd brandskyddsansvarig
- utsedda brandskyddsombud
- utsedd personal inom nödlägesorganisationen

Ovanstående tre funktioner/befattningar ska ha skriftliga 
instruktioner för sitt brandskyddsarbete.

4. Regelbunden uppföljning av utbildnings – och övningsinsatser för 
personalen

5. Regelbunden uppföljning av brandskyddsregler

6. Verksamheten ska ha aktuell brandskyddsbeskrivning till stöd för den 
regelbundna egenkontrollen av brandskyddet som ska genomföras 
enligt kapitel 8.

7. Verksamheten ska ha dokumenterade drift – och skötselinstruktionen 
för den del av brandskyddet som ingår i kapitel 6 och som ska 
användas till stöd för den regelbundna egenkontrollen av 
brandskyddet som ska genomföras enligt kapitel 8.

8. Verksamheten ska bedriva en regelbundet dokumenterad 
egenkontroll av brandskyddet.
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9. Verksamheten ska regelbundet rapportera egenkontrollen av 
brandskyddet till kommunens säkerhets – och 
beredskapssamordningsfunktion.

10. Med regelbundenhet i pkt. 1 – 9 avses ett aktivt brandskyddsarbete 
som genomförs minst 1 (en) gång per månad.

Jävsnämndens beslut
1. Nyttjanderättshavaren Leksands kommun/sektorn vård och omsorg ges 
utökad tidsfrist för utförandet av skydd med boendesprinkler vid det 
särskilda boendet vid Limsjögården. 

2. Den utökade tidsfristen gäller till 2020-12-31 och under förutsättning att 
pkt. 1 – 9 i föregående avsnitt ”Brandkårens bedömning” uppfylls och att 
verksamheten regelbundet rapporterar egenkontrollen av brandskyddet till 
kommunens säkerhets – och beredskapssamordningsfunktion.

3. Kopia av rapportering delges jävsnämnden

Beslutsunderlag
Brandkårens tillsynsföreläggande dnr. 2012000085 daterat 2012-04-20.
Jävsnämndens tidigare beslut i ärendet dnr. 2013/17
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§ 16 Dnr 2018/1

Delegeringsbeslut JN 2018

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av 
jävsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att jävsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det jävsnämnden fritt att 
återkalla delegering.

Byggchef, byggnadsinspektör

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-11-01 till och med 
2018-11-30

Jävsnämndens beslut 
1. Godkänna redovisningen
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