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Brandskyddsorganisation 
Ansvar 
Huvudansvaret för brandskyddet på KMA Tjänst AB har företagets VD. Ansvaret för det 
systematiska brandskyddsarbetet är delegerat till brandskyddsansvarig. Följande organisation 
finns för brandskyddet på KMA Tjänst AB. 

Brandskyddsorganisation 

Befattning Namn Telefon 

Huvudansvarig  

Brandskyddsansvarig 
Brandskyddskontrollant 
Brandskyddskontrollant 
Brandskyddskontrollant 

VD

Brandskyddsansvarig 

B randskyddskontrollant Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant 
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Brandskyddskontroll 
Lokalens brandskydd skall kontrolleras med jämna mellanrum enligt nedan fastställd kontrollplan och 
utförs lämpligen i samband med ordinarie internkontroll av arbetsmiljön. 

Vid brandskyddskontrollerna används för verksamheten aktuella kontrollblad med ett antal 
säkerhetspunkter som skall kontrolleras. Följande punkter skall kontrolleras: 

Två gånger per år skall följande kontrolleras: 

• Handbrandsläckare
• Inomhusbrandposter
• Utrymningsvägar
• Brandfiltar
• Ordning och reda
• Nödljus
• Laddningsplatser för batterier
• Utrymningsplaner
• Elektrisk utrustning
En gånger per år skall följande kontrolleras (om aktuellt för verksamheten annars bör 
fastighetsägaren kontrollera detta): 
• Brandventilatorer (rökluckor):

funktionskontroll 1 ggr/år, extern besiktning 1 ggr/år.
• Sprinkleranläggning:

Kontroll skall genomföras enligt leverantörens instruktioner.
• Automatiskt brandlarm:

Kontroll skall genomföras enligt leverantörens
instruktioner.

Tillbudsrapportering 
Brand- och olyckstillbud som inträffar skall dokumenteras och rapporteras till den 
brandskyddsansvarige och skyddsombudet.

Uppföljning 
En gång om året skall dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet kontrolleras i 
sin helhet. Detta görs för att säkerställa dess riktighet samt ger möjlighet till att följa upp 
ansvarsområden, utbildningar och kontroller. Den årliga uppföljningen skall sammanställas 
inför företagsledningen samt inför räddningstjänstens tillsyn av brandskyddet.  
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Systematiskt brandskyddsarbete 

KONTROLLBLAD 06 
brandcellsgräns 

Kontrollera samtliga brandcellsgränser enligt följande schema. Bocka av en rad för 
varje brandcellsgräns (punkt 01 och 05 kontrolleras enbart två gånger per år) 
01 Dörr/port är försedd med dörrstängare alternativt hålls låst  
02 Dörr är inte uppställd med kil el. dyl  
03 Magnetuppställning släpper vid signal och dörrstängare 

fungerar.  

04 Dörr sluter tätt, fallkolven går i lås  
05 Genomföringar( t ex rör- och kabeldragning) i 

brandcellsgräns är tätade med godkänt tätningsmaterial 

Nr Placering 01 02 03 04 05

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att 
brandcellsgränsernas funktion säkerställs. 
Kontrolldatum Åtgärdsdatum Brandskyddskontrollant
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Riskinventering för brand och 
olyckor 
(Exempel i rött) 

PLATS HÄNDELSE KONSEKVENS FÖREBYGGANDE 
ARBETE 

Lagerbyggnad Brand i lagrat gods 
p.g.a. anlagd brand.

Kraftig brand som kan 
sprida sig till 
industrin. 

1. Hägna in godset.
2. Förvara godset minst
sex meter från byggnad.
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