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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Hultsfred - Högsby 

Brandskyddsorganisation (beror på verksamhet) 

Huvudansvarig: 

- Vara ytterst ansvarig för brandskyddet. 

- Delegera ansvar och befogenheter till brandskyddsansvarig. 

Brandskyddsansvarig: 

- Tillse att policyn och dess efterverkningar i form av utbildningar, instruktioner, reg-

ler, rutiner etc. följs. 

- Upprätta nödvändig dokumentation om brandskyddet. 

- Kontrollera efterlevnaden av och uppdatera dokumentationen, planera, följa upp och 

revidera brandskyddsarbetet.  

- Se till att övriga personer i brandskyddsorganisationen får de delegationer och befo-

genheter som de behöver för att fullgöra sina uppgifter.  

- Svara för kontinuerlig samverkan i brandsäkerhetsfrågor med räddningstjänsten och 

andra myndigheter.  

- Ansvara för att ledningsgruppen kontinuerligt uppdateras och följer upp brand-

skyddsfrågor. 

- Hantera tillbudsrapporteringen av brandtillbud så att verksamheten hela tiden arbetar 

för att dra lärdom av inträffade händelser.  

- Initiera regelbundna brandsäkerhetskontroller enligt separata checklistor. 

- Svara för brandskyddsinformation till hantverkare, besökare och nyanställda. 

- Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet. 

- Underhålla/uppdatera dokumentationen. 

- Planera samt genomföra brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar. 

- Sammanställa rapporter inför tillsyn och rapportera till huvudansvarige. 

- Delta vid regelbunden brandtillsyn. 
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(Ev. föreståndare brandfarlig vara eller ansvarig för brandfarlig maskin: 

- Tillse att hanteringen av brandfarlig vara sker enligt gällande föreskrifter) 

Brandskyddskontrollant: 

- Leda det dagliga brandskyddsarbetet samt svara för att brandskyddsrutiner och 

brandskyddsregler efterlevs inom respektive avdelning. 

- Utföra regelbunden egenkontroll av brandskyddet enligt separat check-

lista/kontrollblad. 

- Åtgärda brister och arkivera checklistor/kontrollblad. 

- Påtala brister i brandskyddsarbetet till den det berör, eller till brandskyddsansvarig. 

- Lämna förslag på förbättringar av brandskyddsarbetet inom respektive ansvarsom-

råde. 

- Medverka vid uppföljningsmöten avseende brandskyddet. 

- Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan/åtgärda inom ramen för kompe-

tens. 

- Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig. 

Brandskyddskontrollanten har rätt till tillträde till alla delar av anläggningen som krävs för 

att fullgöra kontrollerna. 

Anläggningsskötare brandlarm (två per anläggning): 

- Genomföra kontroller på anläggningen enligt kontrollplan. 

Övrig personal:  

Ansvarar för att: 

- Rädda, larma, släck, utrymning. 

- Rapportera brandtillbud och brister till brandskyddskontrollant. 
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För- och efternamn Befattning Telefonnummer 
Huvudansvarig 
Brandskyddsansvarig 
Brandskyddskontrollant 
Anläggningsskötare 
Föreståndare för brand-
farlig vara eller brand-
farlig maskin 
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