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BESKRIVNING 

Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på: 

Pärmen (röd) finns i ett exemplar och är placerad i     

ANSVAR 

Enhetschefen har huvudansvaret för brandskyddet. Delar av brandskyddsarbetet är delegerat 
till brandskyddsombuden.  
Fastigheten ägs av ___________________________________________, vilka ansvarar för att åtgärda 
byggnadstekniska brister. 

ORGANISATION 

Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats: 

Chef: 

Namn Telefon 

– Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.
– Delta vid regelbunden tillsyn.

Brandskyddsombud:

Namn Telefon 

Namn Telefon 

– Planera och samordna brandskyddsarbetet
– Genomföra kontroller enligt checklista 1 ggr/mån.
– Rapportera fel och brister till huvudansvarig
– Göra felanmälan till fastighetsägaren
– Underhålla/uppdatera dokumentationen.

Övrig personal: 
– Rapportera brister i brandskyddet till brandskyddsansvarig eller till huvudansvarig.
– Rädda Larma Släck, enligt VID BRAND-instruktionen
– Delta i obligatoriska brandskyddsutbildningar
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UTBILDNING OCH ÖVNING 

Brandskyddsombud: 
Skall ha kunskaper för att kunna bedriva arbetet. Detta tillgodoses genom en 
teoretisk utbildning på räddningstjänsten om förebyggande brandskyddsarbete vart 3:e år 
med start år ________________ Se utbildningsplan under denna flik. 

All personal: 
Skall vart 3:e år genomgå grundläggande brandskyddsutbildning. 

HSL-personal och vaktmästare som är knuten till Vård och Omsorgsboendet, skall delta i 
utbildningarna. 

För nya semestervikarier ingår en obligatorisk brandskyddsutbildning på räddningstjänsten i 
introduktionen samt en genomgång på arbetsplatsen av brandskyddsansvariga. 

Utbildningarna och övningarna dokumenteras i utbildningsregister under denna flik. 

Respektive chef ansvarar för att utbildning sker och dokumenteras. Dokumentera vilka och 
när man genomgått brandskyddsutbildning. 
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INSTRUKTIONER OCH RUTINER 

Följande rutiner gäller för verksamhet ___________________________________________________________ 

Vid Brand eller utrymningslarm: 
Agera enligt VID BRAND-instruktionen. Utrym den brandcell som är drabbad, om möjligt till 
den brandcell som ligger längst bort från branden. Ring till Larmcentralen 044-200 400 för att 
säkerställa att brandlarm gått fram alt. Meddela att det rör sig om ett fellarm. Invänta 
räddningstjänsten.  
Uppsamling och inräkning sker vid _______________________________________________________________ 

ange uppsamlingsplats 

Dagliga rutiner: 
– Onödig belysning släcks.
– Huvudbrytare för köksutrustning och spis slås ifrån.
– Timers ska vara frånslagna.
– Tv apparater och datorer skall stängas av med sin strömbrytare inför natten
– Syrgasbehållare förvaras enligt säkerhetsföreskrift i Hälso och sjukvårdshandboken.

Övriga rutiner: 
– Rökning får endast ske på anvisad plats.
– Individuell handlingsplan upprättas om kund röker i lgh. Förvaras i kundpärm.

Enhetschef har ansvar för att all personal känner till instruktioner och rutiner. 
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DOKUMENTATION AV BRANDSKYDD 

Verksamhetsbeskrivning: 

I verksamheten finns antal personer. 

Byggnaden är uppförd (årtal) 

Byggdes om/renoverades (årtal) 

Planritningar: 
Planritningar för samtliga __________ (antal) våningsplan, trapphus, källare samt vind finns i 
brandskåpet i entrén. På planritningarna finns utrymningsvägar, nödutgångar, 
utrymningsknappar och handbrandsläckare utmärkta.  

Utrymningsplaner: 
Skall finnas uppsatta på varje våningsplan. 

Larm: 

 __________________________________________________________________ (Notera vilket larm som finns) 
Ett brandlarm är installerat och vid aktivering går larmet direkt till räddningstjänsten. 
Brandlarmet kontrolleras av fastighetsägaren. 

Särskilda risker: 
I fall av användning/förvaring av syrgas skall föreskrift i Hälso- och sjukvårdshandboken 
följas. Varningsskylt skall finnas på utsidan av dörr till aktuell lägenhet och på dörr till 
våningsplanet.  
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DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Byggnadstekniska brandskydd är installerat och skall kontrolleras och underhållas 

Utrymningslarm: 

Funktionskontroll av fastighetsägaren 1 ggr/månad 

Utrymningsskyltar: 

Kontrolleras i samband med internkontroll 1 ggr/månad 

Dörrar som utgör brandcellsgränser: 

Kontrolleras i samband med internkontroll 1 ggr/månad 

Handbrandsläckare: 

Kontrolleras i samband med internkontroll och 

extern besiktning utförs av Tekniska förvaltningen 1ggr/år 

Ansvarig: 

Brandskyddsombudens namn 

Checklista för internkontrollen förvaras under flik ”kontroll och uppföljning” och sparas 1 år. 
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KONTROLL OCH UPPFÖLJNING 

Kontroll: 
Brandskydd kontrolleras 1 ggr/månad. Vid kontroll används checklista. 

På checklistan noteras eventuella anmärkningar som därefter åtgärdas genom omedelbar 
kontakt med felanmälan hos 

fastighetsägare/annan _____________________________________________________ 
Efter åtgärd noteras datum på checklistan. 

Kontrollerna skall utföras av brandskyddsansvarig enligt; Ange vilka ytor respektive 
brandskyddsombud ansvarar för. Efter utförd kontroll förvaras checklistorna under flik 7. 

Uppföljning: 
Minst en gång om året skall dokumentationen kontrolleras av chef för att garantera dess 
riktighet.  

Skade- och incidentrapportering 
Skall rapporteras till verksamhetsutvecklare för lokaler och säkerhet på Planeringsenheten 
som dokumenterar i IA-systemet. 
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