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(Servicenämnden)
Frågor

Svar, Antal

Kommentar

Finns en tydlig
ansvarsfördelning mellan
fastighetsägare och
nyttjanderättshavaren/
hyresgäst?

Måltidsservice (MS) och
Markentreprenad (ME) chefer
känner sig osäkra på
ansvarsfördelningen så det behöver
förtydligas.
För kökens del så upplevs det som
att ansvarsfördelningen ute i
verksamheten är tydligare för där
behöver köken samarbeta med
skolorna då de har gemensamma
brandskyddsrutiner.
Lundafastigheter (LF) har tydlig
intern fördelning

Är ansvarsfördelningen
mellan fastighetsägare och
nyttjanderättshavaren/
hyresgäst dokumenterad?

Anvarsfördelningen är oklart tycker
MS och ME så den behöver
förtydligas med en genomgång med
LF.

Finns dokumentation av
byggnadstekniskt
brandskydd ?

Ja det saknas generellt och behöver
förtydligas vad det innebär.
Det finns SBA pärmar i köken men
gränsdragningen är otydlig.
Vissa arbetsplatser inom ME saknar
helt dokumentation.

Finns dokumentation av
drift- och underhållsrutiner
för brandskyddsmaterial?

Cheferna är osäkra på vad
dokumentationen innebär men tror
att det ändå är rätt bra koll på
brandskyddsmaterialet.
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Finns en tydlig beskrivning
av arbetsuppgifter för
enskilda befattningshavare i
brandskyddsorganisationen?

Ja de finns men är inte helt
implementerade ännu och alla
delegationerna är inte
undertecknade.

Har det utförts någon
grundläggande
brandskyddsutbildning för
anställda?

Ja delar av organisationen är
utbildad och utbildning av
brandskyddskontrollanter planeras
under nästa år.

Utförs det
utbildning/information om
brandskyddsrutiner vid
nyanställningar?

Det finns förbättringsmöjligheter.
Det hade varit bra med en fast
utbildning en gång per år för
nyanställda och för uppdatering och
det hade även kunnat kombineras
med hjärt- och lungräddning.

Finns det personal som utför
"heta arbeten"?

Det är främst personal inom ME som
utför "heta arbeten".
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Är personal som utför "heta
arbeten" certifierade?

Ja de som utför "heta arbeten" är
certifierade.

Görs det någon årlig
uppföljning av systematiskt
brandskydd?

Ja det görs första gången nu i år
genom att svara på dessa frågor
vilket ska göras årligen framöver.

Är den årliga uppföljningen
av systematiskt brandskydd
dokumenterad?

Det görs ju första gången nu i år
men kommer göras framöver och då
gärna i Stratsys.

