
 
  

 
Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet  
kan se ut och verka för ett dagis. Exemplet är baserat på material framarbetat av 
Malmö Brandkår. För mer information gå in på hemsidan www.malmo.se och gå in 
under rubriken Trygghet och säkerhet. 
 
För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel 
dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet 
behöver inte omfatta mer än vad som ryms på en A4-sida. Viktiga punkter att ta upp 
kan vara:  
 
• Åtgärder vid brand  
• Uppsamlingsplats vid utrymning  
• Brandskyddsansvarig 
• Fastighetsansvarig  
• Brandskyddsregler och Kontroller 
• Utbildning och Övning 
 
Listor på genomförda utbildningar och övningar tillkommer. Vidare bör det finnas en 
utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av 
släckutrustning, se exempel.  
Brandskyddsinformationen placeras förslagsvis bredvid utrymningsplanen vid entrén 
samt hos den brandskyddsansvarige. Det viktiga är att informationen är lättillgänglig 
för alla som berörs av den.  
 

Ladda gärna ner filen, ändra och fyll i så att det passar just Er verksamhet. Spara det 
sedan exempelvis i en katalog med namnet Brandskydd alternativt Säkerhet. 
 
 
 
Lycka till!  
 

Systematiskt brandskyddsarbete  

Nivå 3: Låg 

Dagis 



Fiktivt exempel: Dokumentation av brandskyddsarbetet på Dagiset Lekstugan 
 

BRANDSKYDDSINFORMATION FÖR  
DAGISET LEKSTUGAN 

 
Vid Brand:  Utrym byggnaden. 

Larma Brandkår via SOS 112. 
Om möjligt släck branden, annars stäng 
dörren. 
Möt brandkåren. 

    
Uppsamlingsplats:  Gräsmattan vid lekplatsen 
 
Brandskyddsansvarig: Gunnel Gunnelsson, föreståndare, tfn: 123  
Fastighetsansvarig: Stensons fastighets AB tfn: 321  
   Lars kvist, fastighetsskötare tfn: 070-321 
 
Brandskyddsregler: 
Dagligen:  Vid hemgång ska huvudbrytare för spis och köks- 

utrustning slås ifrån samt branddörren mellan 
Rådjuret och Vargen stängas. Vidare ska torktumlare 
och torkskåp stängas av. 
Ansvarig: Kvällspersonalen. 

 
Var 3:e månad: Kontrollera att utrymningsvägarna och 

handbrandsläckarna ej är blockerade. Prov av 
brandvarnare.  

  Ansvarig: Gunnel Gunnelsson 
 
Årligen: Extern besiktning av handbrandsläckare.  
 Byte av batteri på brandvarnare. 
 En utrymningsövning genomförs.  
 Ansvarig: Gunnel Gunnelsson 
 
Vart 4:e år: Regelbunden brandsyn. 
 All personal går en utbildning i allmän brandkunskap. 
 
Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen  
samt att informera tillfällig personal i samband med dennes arbetsstart. 
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Larmnummer till SOS:

Entré

Lekplats

Uppsamlingsplats 

Åtgärd vid brand: Rädda Larma Släck

112 

Teckenförklaring: Tavlans placering

Utrymningsväg/Nödutgång 

Handbrandsläckare

UTRYMNINGSPLAN
Dagiset Lekstugan

Norr 


