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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystad·Simrishamn·Sjöbo·Skurup·Tomelilla
Fastighetsägare
0.1

Fastighetsägare

0.2

Organisationsnr

Fastighet
1.1

Fastighetsbeteckning

1.2

Kommun

1.3

Fastighetens benämning

1.4

Fastighetens belägenhet (adress eller
dyl)

1.5

Ägarens referens (används inte av
räddningstjänsten)

[] Ystad
[] Simrishamn
[] Sjöbo
[] Skurup
[] Tomelilla

Uppgiftslämmnare
2.100 Redogörelsen lämnad
2.101 Namn
2.102 Telefon
2.103 e-mail
2.104 Meddelande

Verksamhet
2.1
2.2

Namn på företaget, verksamheten eller
dylikt
Organisationsnummer

SÖRF
Metallgatan 2
271 36 Ystad

Version 2.0
Läs mer under rubrik ”räddningstjänst”
på din kommuns hemsida eller på www.srv.se
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2.3

Besöksadress

2.4

Postadress

2.5
2.6

Verksamhetens kontaktperson mot
räddningstjänsten
Telefon kontaktperson

2.7

Email kontaktperson

2.8

På vilka våningar i byggnaden bedrivs
aktuell verksamhet

2.9

Ange vilken typ av verksamhet som
bedrivs
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[] plan 1
[] plan 2-3
[] plan 4-8
[] plan 9-16
[] över plan 16
[] källarplan 1
[] källarplan 2
[] under källarplan 2
[] Detaljhandel
[] Vård
[] Skola
[] Hotell/förläggning/BB
[] Fritidsgård
[] Förvaltning/kontor
[] Allm. kommunikationer
[] Idrottsanläggning
[] Samlingslokal (ex restaurang, teater, kyrka,
museum, bibliotek, bio)
[] Bostad
[] Industri
[] Kraft/värmeverk
[] Bensinstation
[] Lantbruk
[] Reningsverk
[] Parkeringshus
[] Underjordsanläggning
[] Annan verksamhet

2.10

Verksamhetens yta i m2

2.11

Verksamhetstider

2.12

Är ansvaret för brandskyddet inom
företaget/organisationen klarlagt?

2.13

Om du svarat "Ja" eller "Delvis" på
fråga 2.12:
På vilket sätt

SÖRF
Metallgatan 2
271 36 Ystad

[] Dag
[] Natt
[] Dag och Natt
[] Ja
[] Nej
[] Delvis
[] Systematiskt brandskyddsarbete
[] Enkla checklistor
[] Muntligt
[] På annat sätt
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2.14

Om du svarat "På annat sätt" på fråga
2.13:
Beskriv kortfattat

2.15

Vilket största antal anställda är på plats
när verksamheten är igång?
Vilket minsta antal anställda är på plats
när verksamheten är igång?
Vilket största antal personer, utöver de
anställda, vistas samtidigt i
verksamhetens lokaler?
Hanteras brandfarlig eller explosiv vara
i verksamheten?
Om du svarat "Ja" på fråga 2.18:
Är mängden brandfarlig eller explosiv
vara tillståndspliktig (SÄIFS 1995:3)?
Finns aktuella brandskyddsritningar?

2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

2.21

Vilka fasta brandskyddsinstallationer
finns i verksamheten?

2.22

Om du svarat "Övrigt" på fråga 2.21:
Vilka övriga installationer finns?

2.23

Vilka övriga brandskyddsinstallationer
och brandredskap finns i
verksamheten?

2.24

Om du svarat "Annat" på fråga 2.23:
Vilka andra brandredskap finns?

2.25

Finns överenskommen
ansvarsfördelning mellan ägare och
verksamhetsutövare för underhåll och
kontroll?
Finns rutiner för regelbunden underhåll
och kontroll av det byggnadstekniska
brandskyddet och de fasta
brandskyddsinstallationerna?

2.26
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[] Ja
[] Nej
[] Ja
[] Nej
[] Ja
[] Nej
[] Delvis
[] Inga
[] Automatiskt brandlarm
[] Automatiska sprinklers
[] Annat släcksystem
[] Brandgasventilation
[] Inomhusbrandpost
[] Nödbelysning
[] Stigarledning
[] Utrymningslarm
[] Vägledande markering
[] Övrigt

[] Inga
[] Brandfiltar
[] Brandvarnare
[] Handbrandsläckare
[] Annat

[] Ja
[] Nej
[] Inte relevant då ägaren är
verksamhetsutövaren
[] Ja
[] Nej
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2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34
2.35

2.36

2.37

2.38

2.39
2.40
2.41

2.42

2.43

2.44

Om du svarat "Ja" på fråga 2.26:
Dokumenteras underhållet och
kontrollerna?
Har personalen all nödvändig
kompetens för att sköta tilldelade
uppgifter vad gäller skötsel och
underhåll av brandskydder?
Finns rutiner för att åtgärda brister som
upptäcks vid egenkontrollen?
Finns fullständigt dokumenterade
rutiner för tillbudsrapportering och
uppföljning av brandtillbud?
Finns planering för hur lokalerna ska
utrymmas i händelse av brand?
Är all personal informerad om hur
utrymningen ska ske (även
visstidsanställda, vikarier)?
Genomförs utrymningsövningar i
verksamheten?
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[] Ja
[] Nej
[] Delvis
[] Ja
[] Nej

[] Ja
[] Nej
[] Delvis
[] Ja
[] Nej
[] Ja
[] Nej
[] Delvis
[] Ja
[] Nej

[] Ja, varje år
[] Ja, enstaka gång
[] Nej
Kan utrymning ske utan bistånd från
[] Ja
räddningstjänsten?
[] Nej
Genomförs samordnade
[] Ja, varje år
utrymningsövningar med övriga
[] Ja, enstaka gång
verksamheter i
[] Nej
byggnaden/anläggningar?
[] Inte relevant, det finns inga övriga
verksamheter i fastigheten
Finns ansvarsfördelning mellan ägare
[] Ja
och verksamhetsutövare i händelse av [] Nej
brand?
[] Inte relevant då ägaren är
verksamhetsutövaren
Finns organisation för nödläge med
[] Ja
avseende på brand?
[] Nej
[] Delvis
Om du svarat "Ja" eller "Delvis" på
[] Ja
fråga 2.37:
[] Nej
Är organisationen dokumenterad?
[] Delvis
Vet alla i personalen vilka uppgifter de [] Ja
har i händelse av brand?
[] Nej
Har personalen kompetens att utföra
[] Ja
uppgifterna de har i händelse av brand? [] Nej
Om du svarat "Ja" på fråga 2.40:
[] Ja, varje år
Genomförs teoretisk utbildning?
[] Ja, enstaka gång
[] Nej
Om du svarat "Ja" på fråga 2.40:
[] Ja, varje år
Genomförs praktisk utbildning?
[] Ja, enstaka gång
[] Nej
Är verksamheten beroende av att
[] Ja
samverka med annan närliggande
[] Nej
verksamhet i händelse av brand?
Om du svarat "Ja" på fråga 2.43:
[] Ja
Om ja, är denna samverkan planerad? [] Nej
[] Delvis
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Övriga kommentarer och information
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