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1 Inledning 
Högskolan i Skövde ska arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, 
hälsa och egendom och som främjar och tryggar en fortsatt verk-
samhet. Alla som besöker Högskolans lokaler - anställda, studenter 
och besökare, skall känna trygghet vad gäller brandskydd och 
möjlighet till säker utrymning. 

2 Policy för systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) 

2.1 Allmänt 

Högskolan i Skövde ska, inom alla verksamheter och på alla nivåer, 
arbeta med brandskyddsarbetet för att minska risken för och före-
bygga skador på personer och egendom till följd av brand, explosion 
eller rök. Brandskyddsarbetet ska ske systematiskt i enlighet med Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.  

Personal och studenter ska ha förståelse för, samt vara medvetna om, 
att de ingår som en del i högskolans brandskyddsarbete. De ska bland 
annat ha kunskap så att de kan bidra med att identifiera risker för 
brand inom sin verksamhet samt kunna vidta förebyggande och 
skadebegränsande åtgärder. 

Personal och studenter ska känna att de verkar i en säker och trygg 
vardagsmiljö, likaväl som de ska känna sig trygga med att de i 
händelse av tillbud eller brand kan utrymma på ett säkert sätt på egen 
hand eller med stöd av organisationen för brandskyddsarbetet. 
Trygghetskänslan ska baseras på kunskap och medvetenhet inom 
verksamheten.  

Såväl personal som studenter ska fortlöpande få information och 
utbildning inom brandskyddsområdet via den organisation som ska 
säkerställa att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs på 
Högskolan.  

Bränder och tillbud ska förebyggas i vardagen genom att all personal 
och alla studenter fortlöpande utbildas/informeras i brandskydd och 
utrymningsrutiner.  

Det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas i nära samverkan 
med fastighetsägarna och andra myndigheter, samt ske i samverkan 
med övrigt säkerhets- och arbetsmiljöarbete för att uppnå godtagbara 
helhetslösningar. 

Verksamheterna ska även löpande kontrollera sitt eget brandskydd 
enligt Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete. 

 



 

 Policy för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)– dnr HS 2022/874 4 (5) 

2.2 Beskrivning av verksamheten med avseende på 
brandskydd 

Högskolemiljön (till skillnad från grund- och gymnasieskolor) är en 
miljö där verksamheten bedrivs med stor dynamik. Det förekommer 
verksamhet året om, alla dagar i veckan, dagtid och kvällstid. 
Verksamheten är inte strikt schemalagd – det är en stor grad av 
självständigt arbete både för studenter, undervisande personal, 
forskare och administrativ personal. Man kan därför inte vid varje 
givet tillfälle säga vilka som kommer befinna sig i lokalerna. Den 
dynamiken innebär att alla som verkar vid skolan måste kunna ta ett 
stort egenansvar och axla en roll som innebär att man sätter sig själv 
och sina medstudenter/kollegor i säkerhet vid en incident. 

Grundprincipen som ska råda är rädda, varna, larma, släck, 
utrym, då räddning av liv och hälsa går före räddande av 
materiella värden. 

2.3 Ledningssystem för SBA 

Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar ett lednings-
/kvalitetssystem för att organisatoriskt strukturera arbetet med 
brandskyddet.  

Ett ledningssystem för brandskydd som bedrivs systematiskt bör 
innehålla  

• policy för brandskyddet, vilken formulerar övergripande mål för 
brandskyddsarbetet  

• brandskyddsorganisation, ansvarsfördelning och roller i olika 
nivåer 

• beskrivning av verksamheten med avseende på brandskydd  

• rutiner, anvisningar och instruktioner 

• beskrivning av speciella risker 

• drift och underhåll av brandskyddsinstallationer 

• utbildningsprogram med avseende på innehåll och genomförande 

• rutiner för rapportering och uppföljning  

 

2.4 Övrigt 

Detta dokument omfattar övergripande policy och beskrivning av 
verksamheten med avseende på brandskydd. Organisation och 
ansvarsfördelning och roller regleras i riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) vid Högskolan i Skövde 
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Policyn grundas i Högskolans säkerhetspolicy och kvalitetssystem. 
Tillsammans med tillhörande riktlinjer, anvisningar, rutiner, 
beskrivningar och instruktioner är den en vägledning och ger 
verksamheten ökat stöd och tydliggör vilka åtgärder som kan och ska 
vidtas för att säkerställa det systematiska brandskyddsarbetet. 

3 Dokumentet gäller från 
Dokumentet gäller från 2022-11-29 och ersätter tidigare policy. 


