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Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

Region Skåne bedriver samhällsviktig verksamhet vilket påverkar arbetssätt och övergripande krav
som behöver tillämpas inom Region Skåne. Riktlinjerna för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
utgår från Region Skånes säkerhetspolicy och säkerhetsstrategi. Arbetsorganisation och
ansvarsfördelning behöver anpassas för att brandskyddsarbetet ska fungera i den egna
verksamheten.

Syfte och mål

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra ansvarsfördelning och arbetssätt för att förebygga brand och
hindra eller begränsa skador till följd av brand samt minimera risken för avbrott eller störningar i
verksamheten.
Vidare avser riktlinjerna att tydliggöra övergripande krav på fastigheter för att säkerställa robusta,
flexibla och ändamålsenliga lokaler där personsäkerheten kan betryggas även under allvarliga
händelser.

Omfattning och målgrupp

Riktlinjerna omfattar hela Region Skåne. Verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region
Skåne, samt hel och delägda bolag, ansvarar för sitt eget brandskyddsarbete samt att riktlinjerna
efterlevs. Leverantörer och entreprenörer som anlitas för att utföra arbete inom regionens
fastigheter omfattas av dessa riktlinjer vilket ska regleras vid avtalsskrivning.
Riktlinjerna ligger till grund för det brandskyddsarbete som ska bedrivas inom Region Skåne, både
vad avser Region Skåne som fastighetsägare och som nyttjanderättshavare 1. Utifrån gällande lagar
och allmänna råd samt av Region Skåne framtagna styrande dokument anger dessa riktlinjer hur
brandskyddet ska utformas och bedrivas.

Ansvar

Regiondirektören är huvudansvarig för brandskyddet inom Region Skåne.
Region Skånes fastighetsförvaltning har ett delegerat ansvar för fastighetsbeståndet.
Nyttjanderättshavarna har ansvar för det organisatoriska brandskyddsarbetet som följer
linjeansvaret och är formellt delegerat enligt delegationsordning.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på fastighetsägaren såväl som
nyttjanderättshavaren. Ansvarsfördelningen regleras i enlighet med Region Skånes
”Gränsdragningslista för systematiskt brandskyddsarbete” oberoende av om lokalerna är ägda eller
inhyrda.
För gemensamma ytor som inte är förhyrda (allmänna ytor, kulvertar, teknikutrymme osv.) ansvarar
Region Skånes fastighetsförvaltning.
För att uppfylla delegerat ansvar ska arbetsuppgifter fördelas till personer inom organisationen som
har lämplig kunskap, se vidare under Organisation och roller samt Utbildning nedan.
1

Nyttjanderättshavare är den som har rätt att bruka eller nyttja en fastighet.
Arrendator, hyresgäst och tomträttshavare är typiska nyttjanderättshavare.
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Byggnadstekniskt brandskydd

Region Skåne bedriver samhällsviktig verksamhet vars förmåga ska säkerställas såväl i den dagliga
verksamheten som i kris- och beredskapslägen. En brand riskerar att ge stora bortfall i verksamheten
vilket måste avspeglas i det byggnadstekniska brandskyddet.
Boverkets byggregler tar generellt endast hänsyn till personsäkerheten i det akuta skedet och inte till
byggnadens robusthet. Ur ett kontinuitets- och egendomsperspektiv är kravnivåerna högre vilket ska
hanteras i Region Skånes fastighetsförvaltnings styrande dokument.

Genomförande

Region Skånes systematiska brandskyddsarbete utgår ifrån det som redovisas i detta dokument.
Organisation och roller
Regionövergripande säkerhetsfunktion är tillsammans med brandskyddsstrateg samordnande för
utvecklingen av det systematiska brandskyddsarbetet där styrande dokument arbetas fram och hålls
aktuella genom delaktighet av förvaltningarnas brandskyddssamordnare.
Brandskyddsstrateg
Brandskyddsstrateg leder, utvecklar, samordnar och bevakar det regionövergripande
brandskyddsarbetet främst ur ett fastighetsägarperspektiv.
Brandskyddssamordnare
Brandskyddssamordnare leder, utvecklar, samordnar och bevakar förvaltningens brandskyddsarbete
ur ett verksamhetsperspektiv samt leder och samordnar brandskyddsombudens arbete.
Region Skånes fastighetsförvaltnings brandskyddssamordnare samordnar, förvaltar och bevakar
respektive sjukhusområdes systematiska brandskyddsarbete ur ett fastighetsägarperspektiv.
Brandskyddshandläggare
Brandskyddshandläggaren leder och samordnar brandskyddsombudens arbete på divisions-, affärsoch verksamhetsområdesnivå. Beroende på förvaltningarnas storlek och karaktär kan denna roll
användas.
Brandskyddsombud
Brandskyddsombudet utför uppgifter inom brandskydd på uppdrag av chef 2 i brandskyddsfrågor.
Arbetet innebär bland annat uppgifter såsom genomförande av egenkontroll, introduktion av
nyanställda, löpande informera medarbetare, t ex på APT om lokala nödlägesplaner inklusive övning
och krav på utbildning samt hålla sig uppdaterad gällande styrande dokument.
På arbetsplatser där flera enheter är representerade kan vissa arbetsuppgifter samordnas, dock utan
att ansvaret fråntas linjen och delegationsordningen.
Föreståndare brandfarlig vara krävs när verksamheter hanterar tillståndspliktiga mängder.
Certifierad hetarbetare krävs vid hett arbete typ lödning/svetsning utanför en verkstad.
Anläggningsskötare krävs av ägaren till brandlarms- och sprinkleranläggningar.
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Chef på alla nivåer med personalansvar.
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Utbildning
För att uppfylla ansvaret vad avser brandskydd i enlighet med LSO krävs kompetens och
kompetensutveckling enligt nedan. Redovisad utbildning är obligatorisk miniminivå, d.v.s. det är upp
till varje förvaltning/verksamhet att ställa krav på ytterligare utbildning om så krävs för att uppfylla
fastställda mål. Grundläggande brandskyddsutbildning upphandlas regiongemensamt.
Funktion
All personal

Utbildning
Grundläggande brandskyddsutbildning genom:
- interaktiv webbutbildning
- lärarledd utbildning

Intervall

Utrymningsövning

årlig repetition i någon form antingen teoretiskt
eller praktiskt
vid tilldelat chefsuppdrag eller uppdatering vid
förändring
arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling
och erfarenhetsåterföring
arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling
och erfarenhetsåterföring

vid nyanställning, och repetition varje 1 år
vid nyanställning, och repetition varje 5 år

Chefer

SBA-utbildning

Brandskyddsstrateg

Brandingenjörsutbildning

Brandskyddssamordnare
Brandskyddshandläggare

Fördjupad brandutbildning
t.ex. SMO-utbildning 3 eller
liknande.
SBA-utbildning

Brandskyddsombud

SBA-utbildning

Föreståndare brandfarlig
vara

Enligt brandskyddsföreningens regelverk

Certifierad hetarbetare

Enligt brandskyddsföreningens regelverk

Anläggningsskötare

Enligt brandskyddsföreningens regelverk

vid tilldelat uppdrag samt löpande
kompetensutveckling
vid tilldelat uppdrag samt löpande
kompetensutveckling

Instruktioner, planer och checklistor
Inom ramen för Region Skånes brandskyddsarbete finns i ledningssystemet för säkerhet ett antal
regionövergripande instruktioner, planer och checklistor som kompletterar dessa riktlinjer.
Varje förvaltning/verksamhet kan komplettera med fler verksamhetsspecifika dokument för att
uppnå erforderlig brandskyddsnivå.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildning skydd mot olyckor.
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Dokumentation
Det åligger alla verksamheter i Region Skåne att dokumentera lokal brandskyddsorganisation,
utrymningsövningar, utbildningar och egenkontroller samt att ta fram en enklare verksamhetsbeskrivning som redogör för vilken typ av verksamhet man bedriver och där ska följande framgå:
• om verksamheten enbart omfattar egen personal eller även besökare/patienter
• bedömt personantal (bemanning och antal besökare/patienter)
• om personer förväntas kunna ta sig ut själva (sövda, funktionsnedsatta etc.)
• vilken tid på dygnet verksamhet bedrivs (sovande personer)
• samt eventuella risker, t.ex. hantering av brandfarlig vara och gasflaskor
Byggnadsteknisk dokumentation ska tillhandahållas av Region Skånes fastighetsförvaltning.
Drift och underhåll
Driftentreprenörer sköter och underhåller byggnadstekniska installationer enligt delegation från
Region Skånes fastighetsförvaltning. För inhyrda fastigheter sköts drift och underhåll övervägande
genom extern fastighetsägare.
Egenkontroll och uppföljning
Samtliga enheter 4 ska i egenskap av nyttjanderättshavare utföra egenkontroll för inhyrda ytor minst
4 gånger per år enligt checklista ”Egenkontroll för brandskydd”.
För gemensamma ytor som inte är förhyrda utför driftsentreprenör egenkontroll enligt Region
Skånes fastighetsförvaltnings delegation.
En gång om året följer enheterna upp brandskyddsarbetet genom checklista ”Årlig kontroll för
brandskydd”.
Avvikelserapportering kopplat till brandskydd avser händelser där personer utsatts för brandincident
eller observerat eller blivit informerade om risk för:
• uppkomst av brand
• stora konsekvenser i händelse av brand
Avvikelse ska rapporteras till närmsta chef och i Region Skånes avvikelsesystem.

Tillsyn och skriftlig redogörelse

Vid kommunal tillsyn samt vid upprättande av skriftlig redogörelse enligt LSO är Region Skånes
fastighetsförvaltning samordningsansvarig.
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Med enhet menas alla organisatoriska delar där chef har personalansvar.

