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Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Kommuner i samverkan

Brandskyddsansvarig:

SR kontrollerad:

Förrättare:

Sammanfattande bedömning:

Efterbesiktning krävs:

(Bjuv , Båstad , Helsingborg , Höganäs , Klippan , Landskrona , Svalöv , Åstorp , Ängelholm , Örkelljunga.)

Objekt:________________________ Fastighet:_______________________
Kravnivå (L, M, H):_____________ Tematillsyn 

Annan tillsyn 

Datum:______________
Efterbesiktning 

(0 – 1 – 2)

Ja 

Nej 

1. Ansvar
Finns brandskyddsansvarig
(L,M,H)

Brandskyddsansvarig är den som högst
ansvarar för verksamheten men kan utse
annan till uppgiften,
(bör vara skriftlig delegering).
 Lämplig befogenhet och position

Har brandskyddsansvarig rätt
kompetens
(L,M,H)

Brandskyddsansvarig bör ha dokumenterad
kompetens som motsvarar uppgiften.

1.1

1.2

1.3

Finns ansvarsfördelning mellan
ägare och nyttjanderättshavare
(L,M,H)

Skälig kompetens:
 SBA utbildning
 Brandskydddsutbildning/goda
kunskaper
 God kunskap om verksamheten/objektet
Finns ansvarsfördelning för underhåll /
kontroll mellan ägare och nyttjanderättshavare m.a.p tekniska brandskyddsåtgärder
(bör vara dokumenterat).
Ansvarsfördelning:
 Byggnadstekniskt brandskydd
 Fasta brandskyddsinstallationer

 0= Brandskyddsansvarig är verksamhetens högste ansvarig eller annan skriftligen delegerad
 1= Brandskyddsansvarig är endast muntligen delegerad ej dokumenterat
 2= Brandskyddsansvarig ej medveten/utsedd
 0= Brandskyddsansvarig har väl dokumenterad utbildning och goda kunskaper om
brandskydd och verksamheten/objektet
 1= Brandskyddsansvarig har ingen utbildning, men goda kunskaper om brandskydd och
verksamheten/objektet eller omvänt.
 2=Brandskyddsansvarig har ingen utbildning/dåliga kunskaper om brandskydd och
verksamheten/objektet.
 0= Ägare och nyttjanderättshavre har dokumenterad ansvarsfördelning gällande underhåll och
kontroll av brandskyddet.
 1= Ägare och nyttjanderättshavare har muntlig ansvarsfördelning
 2= Ägare och nyttjanderättshavare har ingen ansvarsfördelning gällande underhåll och
kontroll av brandskyddet, faktiska brister konstaterade.
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2. Organisation

2.1

2.2

2.3

Står brandskyddsorganisationen
i storlek och omfattning i
motsvarighet till riskbilden och
storleken på verksamheten
(L,M,H)

Har utpekade funktioner i
brandskyddsorganisationen
tydliga arbetsuppgifter och
förmåga att utföra tilldelade
uppgifter.
(M,H)
Är brandskyddsorganisationen
känd ute i verksamheten.
(M,H)

Brandskyddsorganisationen skall vara i
skälig omfattning.
Organisation:
 Brandskyddsansvarig
(Chef eller den som denne utser)
 Avdelningsansvarig
 Anställd
Brandskyddsorganisationens funktioner bör
ha dokumenterade arbetsområde och
uppgifter samt förmåga att utföra
funktionen.
Organisationen bör vara dokumenterad med
ansvarsområde och arbetsuppgifter.

 0= Brandskyddsorganisationen är skälig samt dokumenterad
 1= Brandskyddsorganisationen är bristfälligt dokumenterad
 2= Brandskyddsorganisationen saknas

 0= Brandskyddsorganisationens berörda funktioner har dokumenterade arbets/uppgiftsbeskrivningar samt förmåga att utföra uppgifterna.
 1= Brandskyddsorganisationens berörda funktioner har ej dokumenterade arbets/uppgiftsbeskrivningar endast muntliga instruktioner med förmåga att utföra uppgifterna.
 2= Brandskyddsorganisationens berörda har inga arbets-/uppgiftsbeskrivningar dvs ingen
förmåga att utföra uppgifterna.

Brandskyddsorganisationen bör vara
informerad till och känd inom hela
organisationen, samt att denna finns att
tillgå för personalen
 Brandskyddspolicy

 0= Brandskyddsorganisationen är känd/informerad till verksamheten och personalen kan själv
komma åt information
 1= Brandskyddsorganisationen är känd/informerad till verksamheten men personalen kan ej
själv komma åt informationen
 2= Brandskyddsorganisationen är ej känd/informerad inom verksamheten och finns ej att
tillgå.

Rekommenderad bedömningsgrund
 Dokumenterad utbildning
 Goda kunskaper förvärvade på annat sätt

 0= Utbildningsplan och genomförd utbildning visar att all personal kan hantera befintliga
brandredskap, och vet vad de ska göra vid ett tillbud.
 1= Utbildning är genomförd men dokumentationen är bristfällig
 2= Ingen utbildning och ingen kunskap.

3. Utbildning
3.1

3.2

Användande av befintliga
brandredskap. Har berörd
personalen utbildning för detta?
(L,M,H)
Finns utbildningsplan
(M,H)

Utbildnings/övningsplaner bör omfatta
/ange: vem som ska ha, när den ska ske. vad
den ska innehålla
I planen bör följande utbildning/övning ingå
 Utbildning för brandskyddsansvarig
/brandskyddsorganisation
 Utbildning för vikarier och nyanställda
 Grundläggande brandutbildning
(all personal inkl. vikarier, nyanställda)
 Utrymningsövning.
Vid behov
 Heta arbeten utbildning
 Föreståndare brandfarlig vara
(Vid tillståndsplikt brandfarlig vara)

 0= Utbildning-/övningssplan över all personal med dokumenterade uppgifter finns.
 1= Utbildnings-/övningssplan är dokumenterad men bristande, typ genomförande, frekvens
eller omvänt.
 2= Ingen genomförd utbildning eller plan för detta finns.
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4. Instruktioner och rutiner
Finns dokumentation över
interna instruktioner/regler och
rutiner med avseende på brandoch utrymningssäkerhet.
(L,M,H)
4.1

För vissa verksamheter krävs särskilda
instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla
organisatoriska frågor som
 Nödläge (Rädda, Varna, larma, släck)
 Minimibemanning
 Personalens agerande vid utr. larm
 Larmorganisation (larmlagring)
 Lastpallar, avfall, brännbart material
 Utrymningsvägar
 Krisberedskap
 Utbildning av nyanställda/vikarier
 Praktiska åtgärder som rökförbud,
rutiner för hetarbeten, stängning av
branddörrar etc.
 Hantering av brandfarlig vara
(om detta förekommer)

 0= Instruktioner/regler/rutiner finns dokumenterade. Personalen är informerad och kan själv
komma åt informationen.
 1= Muntliga instruktioner/regler/rutiner finns, men dokumentation är bristande.
 2= Instruktioner/regler/rutiner finns inte. Faktiska brister identifierade.

5. Dokumentation
Är befintligt brandskydd
dokumenterat?
(L,M,H)

5.1

Dokumentation bör innehålla och beskriva
byggnaden och verksamhetens befintliga
brandskydd.
Rekommenderat är att ha dokumentation
under med resp. texter.
 Generell beskrivning av byggnaden
 Generell beskrivning av verksamheten
 Byggnad och dess brandskyddslösningar
eller brandskyddsdokumentation (nya
byggnader)
 Förutsättningar för egen personal att
utföra en akut insats.
 Insatsplan för räddningstjänsten (H)

 0= Det finns en dokumenterad beskrivning av byggnaden och dess brandtekniska
installationer.
 1= Dokumentationen av det befintliga brandskyddet är bristfällig.
 2= Det finns ingen dokumentation och faktiska brister identifieras.
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6. Drift och underhåll
Finns skälig plan för drift och
underhåll av byggnadstekniska
brandskyddsåtgärder
(L,M,H)

6.1

 Egen/extern kontroll brandskydd
Exempel på sådana åtgärder och kontroll
intervall:
-1 ggr/mån
 Brandlarm (rus anlägg. rev. 15:e mån)
 Ordning och reda
2-4 ggr/år
 Brandcellsgränser
(dörrar/portar, tätningar)
 Nödström
 Utrymnings-larm, -skyltar, -vägar
-1 ggr/år
 Handbrandsläckare
 Inomhusbrandposter
 Rökluckor

 0= Befintligt brandskydd kontrolleras och dokumentation finns.
 1= Befintligt brandskydd kontrolleras men dokumentationen är bristfällig.
 2= Befintligt brandskydd kontrolleras inte.
(M,H)
 2= Dokumenterade kontroller saknas.

7. Kontroll och uppföljning
7.1

7.2

7.3
7.4

Är befintlig dokumentation
aktuell och uppdaterad?
(L,M,H)

Dokumentationen av det systematiska
brandskyddsarbetet skall hållas aktuell

Finns det rutiner för att följa
upp och kontrollera det
systematiska
brandskyddsarbetet?
(M,H)

Kontrollsystemet bör bestå av uppgjorda
kontrollplaner och en checklista med
uppgjorda kontrollpunkter.

Riskinventering
(M)

En riskinventering bör finnas genomförd för
att klargöra vilka brandrisker som finns i
verksamheten och vilka förebyggande
åtgärder som har genomförts.

 0= Verksamheten har en dokumenterad och aktuell riskinventering.
 1= Det finns ingen dokumenterad riskinventering.
 2= Man har ej funderat på vilka brandrisker som finns i verksamheten

Riskanalys (brandrisker)
(H)

Verksamheten bör analysera vilka
risker som finns för brand. Risk
analysen bör resultera i en handlings, åtgärdsplan. Var är anläggningens
känsligaste punkt? Var skall nästa
åtgärd sättas in?

 0= Verksamheten analyserar och sammanställer regelbundet vilka brandrisker som finns i
verksamheten.
 1= Det finns brister i regelbundenheten eller sammanställningen av brandrisker.
 2= Det finns ingen dokumenterad riskanalys.

 System för åtgärd av brister
 Tillbudsrapportering
 Årlig systemrevision

 0= Befintlig dokumentation är aktuell och uppdaterad.
 1= Brister i uppföljning och aktualitet.
 2= Dokumentation saknas, samt faktiska brister identifierade.

 0= Utarbetat kontrollsystem och checklistor finns i skälig omfattning till verksamhetens art
och byggnation.
 1= Bristande kontrollsystem eller ej i skälig omfattning.
 2= Finns inga kontrollsystem/checklistor.
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Teknisk kontroll
0= Inga brister
1= Brister som kan rättas till enligt anmärkning i tillsynsprotokoll
2= Brister som medför efterbesiktning

Stickprovskontroll av tekniska brandskyddsåtgärder
Utrymningsvägar
Brandcellsgränser
Släckutrustning
Brandbelastning

Tillgång/Antal
Genomföringar
Tillgänglighet
Lagerhållning






Passagemått
Täthet i dörrpartier
Placering
Allmän ordning

 Slagriktning  Självstängande dörrar 

 Antal



Stickprovskontroll av objektsspecifika tekniska brandskyddsåtgärder
Brandlarm
Utrymningslarm
Nödbelysning
Brandgasventilation
Ytskikt
Räddningsvägar
Stigarledning
Brandskydd av bärverk
Ventilationssystem

Funktion  Kontroller utförda 
Funktion  Kontroller utförda 
Funktion  Kontroller utförda 
Funktion  Kontroller utförda 
Förändrade ytskikt? 
Framkomlighet för utryckningsfordon
Funktion  Kontroller utförda 
Målning  Isolering 
Isolering  Brand/Brandgasspjäll 

Bedömning
0–1–2

 Uppställningsplatser 

Temaspecifika frågor
1.
2.
3.
4.

Bedömning
0–1–2

Se aktuellt sidokort.
Se aktuellt sidokort.
Se aktuellt sidokort.
Se aktuellt sidokort.

Sammanfattande bedömning av tekniska brandskyddsåtgärder.

Bedömning
Ja / Nej

