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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNEMITT

Nämnden för VA och Räddningstjänst

Tillfällig förändring av sotningsfrister med
anledning av Coronapandemin 2020 och 2021
Förslag till beslut
VA- och Räddningsnämnden föreslås besluta om förlängda sotningsfrister under 2020 för
de objekt där sotning eller brandskyddskontroll ej kunnat genomföras med anledning av
coronapandemin under 2020 i Hörby kommun. Förlängning av sotningsfrist ska
genomföras enligt utgivna rekommendationer från Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap.
VA- och Räddningsnämnden föreslås även besluta om förkortade sotningsfrister under
2021 för de objekt där fristen förlängts under 2020 i Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har mottagit en hemställan från Hörby sotnings AB angående tillfälliga
förändringar av sotningsfristerna under 2020 och 2021 med anledning av Coronapandemin.
Till följd av coronapandemin har kommunens sotningsentreprenör fått ett flertal avbokade
sotningsbesök. I dagsläget (mitten av maj) är cirka 40 sotningstillfällen avbokade av
denna anledning. Det gäller personer i riskgrupper som inte vill ta emot besök i sitt hem
under pågående pandemi och därmed avbokar sotningsbesöket för en längre tid
framöver.
Problematiken med avbokningar av sotningsbesök har under våren förekommit i stora
delar av landet varför Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har utgivit ett
prioriteringsstöd för sotning och brandskyddskontroll med anledning av coronapandemin.
Där anger man förslag på hur mycket sotningsfristen för olika anläggningar kan förlängas
på grund av omständigheter kopplade till coronapandemin. Enligt Förordning (2003:789)
om skydd mot olyckor är det kommunens ansvar att besluta om sotningsfrister och därför
krävs ett nämndsbeslut för att kunna tillämpa den del av vägledningen som gäller
sotningsfrister.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: •
Tel: 0413-282 20 • Fax: 0413-207 42
rtjskanemitt@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2020-05-26

VR 2020/178

2 (2)

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNEMITT

Till följd av coronapandemin behöver Hörby sotnings AB förlänga fristerna på vissa
fastigheter, där de boende tillhör riskgrupper. För att kunna bibehålla nuvarande
sotningsplanering, behöver de objekt vars frist förlängts i år under nästa år förkortas med
ungefär samma tid. Sotningsentreprenören ser annars en risk att ett flertal sotningar
under 2021 måste utföras utanför det planerade schemat, vilket resulterar i ökad logistik,
kostnader samt ett försämrat brandskydd i hemmet.
För perioden 2016-2019 utgör bostadsbränder den vanligaste typen av bränder i
byggnader för Höör och Hörby kommuner. Samtidigt ökar risken för att omkomma vid
brand i hemmet ju äldre personerna är enligt nationell statistik. Vidare utgör
skorsten/pannrum det näst vanligaste startutrymmet vid bränder i byggnader.
Ett beslut från nämnden att anpassa fristerna under 2020 och 2021 innebär att
sotningsentreprenören minimerar riskerna för smittspridning vid besök samtidigt som ett
tillfredsställande brandskydd kan upprätthållas över tid.

Beslutsunderlag
Hemställan, Hörby Sotnings AB
Prioriteringsstöd för att genomföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med
anledning av coronaviruset, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
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