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Inledning  
Brandskyddspolicyn är grunden för det systematiska brandskyddsarbetet. Policyn 
fastställer Litorina folkhögskolas viljeinriktning och övergripande mål för det 
systematiska brandskyddsarbetet för all verksamhet och på samtliga arbetsställen.  
 
Bakgrund  
Skador till följd av bränder blir ofta kostsamma och skapar stora besvär för de 
verksamheter som drabbas. Bostäder och arbetsplatser kan bli obrukbara på grund 
av att återställningsarbetena ofta är komplicerade och verksamheter kan bli tvungna 
att flytta till provisoriska lokaler.  
 
Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor  
Enligt lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den 
som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär 
en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i 
övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand.  
 
Ledningsansvar  
Skolan har ett aktivt ledarskap för det systematiska brandskyddsarbetet. Det är tydligt 
var ansvaret ligger och hur olika ansvarsområden och arbetsuppgifter för 
brandskyddet är delegerat. De olika arbetsställena förväntas följa upp det 
systematiska brandskyddsarbetet i internkontrollplaner eller liknande.  
 
Övergripande målsättning  
Litorina folkhögskolas systematiska brandskyddsarbete harmoniserar med 
Räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete. 
Samtliga verksamheter arbetar systematiskt med sitt brandskydd. Arbetssättet ska 
ske så likartat som möjligt för att säkerställa en rimlig standard som är igenkännande 
för personal och studerande. Resultatet ska utvärderas och förbättras kontinuerligt 
genom internkontroll och vid myndighetstillsyn.  
 
Syftet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA)  
Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga bränder och i 
andra hand till att minska konsekvenserna om brand uppstår. Det förebyggande 
brandskyddsarbetet blir strukturerat och är inte personberoende.  
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Omfattning  
 
● Litorina folkhögskola utövar ett aktivt ledarskap för brandskyddet i sina 

verksamheter.  
 

● Anpassade brandskyddsorganisationer finns för olika arbetsställen och är väl 
kända inom respektive verksamhet.  

 

● All personal och alla deltagare genomgår regelbundet verksamhetsanpassade 
brandskyddsutbildningar.  

 

● All personal och alla deltagare har kännedom om förebyggande brandskydd, 
alarmering och utrymning samt kunskap för att kunna ingripa vid nödläge.  

 

● Brandrisker inventeras/analyseras och utgör grund för upprättande av 
brandregler.  

 

● Egenkontroll av brandskyddet görs regelbundet utifrån driftinstruktioner, 
upprättade brandskyddsritningar och tillhörande checklistor.  

 

● Gränsdragning gällande ansvar och kontrollpunkter mellan fastighetsägare och 
verksamhet är definierade.  

 

● Det systematiska brandskyddsarbetet är dokumenterat. 
 
Rutiner för uppföljning finns. Ett webbaserat system för egenkontroller och 
åtgärdsscheman används. Policyn och de ingående avsnitten är konkretiserade i 
tillhörande riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet.  
 
Stödfunktion  
Skolans styrelse ansvarar för framtagande och uppdateringar av brandskyddspolicy. I 
det tillämpade systematiska brandskyddsarbetet har skolan en 
brandskyddsorganisation med tydliga ansvarsområden. Som stöd för arbetet anlitas 
externa aktörer avseende utbildning, konsultationer och lagstadgade kontroller. 
 
Översyn av denna policy 
Brandskyddspolicyn ses över årligen. Ansvarig för detta är den person som är 
brandskyddsansvarig. Förslag till förändringar i policyn föreläggs rektor för beslut i 
styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


