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Delegering av systematiskt säkerhetsarbete för 
vård- och omsorgsnämnden 

Allmänt 

Dessa direktiv med anvisningar utgör grundläggande instruktioner i systematiskt 
säkerhetsarbete för chefer. Instruktionerna innebär uttrycklig delegering av 
ansvaret inom säkerhetsområdet. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor är ägare och/eller nyttjanderättshavare 
ansvarig för att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för 
livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Den särskilda planering, tillsyn och uppföljning som krävs är en del av de 
ordinarie arbetsuppgifterna för förvaltningens chefer. 

Anvisningarna utgör grund för uppgiftsfördelning av det systematiska 
säkerhetsarbetet inom förvaltningen. Anvisningarna har upprättats med 
utgångspunkt från gällande lagstiftningen samt centrala och lokala styrdokument 
och planer.  

Delegeringen skrivs i två exemplar. Ett exemplar behålls av den som fått delegerat 
ansvar och ett exemplar lämnas till HR-avdelningen för förvaring i personakten.  

Lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd 

 Lagen om skydd mot olyckor. (2003:778) 
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20030778.htm 

 Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20030789.htm 

 Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse av brandskyddet 
(SRVFS 2003:10) https://www.msb.se/externdata/rs/8c836960-b1ef-4113-8fc3-
aa8648849f40.pdf 

 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 
brandskyddsarbete. (SRVFS 2004:3) 
https://www.msb.se/externdata/rs/51dc9127-8bb3-4bee-8606-
98f694a4a5b6.pdf 

http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20030778.htm
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20030789.htm
https://www.msb.se/externdata/rs/8c836960-b1ef-4113-8fc3-aa8648849f40.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/8c836960-b1ef-4113-8fc3-aa8648849f40.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/51dc9127-8bb3-4bee-8606-98f694a4a5b6.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/51dc9127-8bb3-4bee-8606-98f694a4a5b6.pdf
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 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse 
för brandskyddet. (SRVFS 2004: 4) 
https://www.msb.se/externdata/rs/91837326-9bac-445e-9b4e-491b9fa3e38e.pdf 

 

 

Den som är chef inom vård- och omsorgsnämnden ska: 

 känna till och verka enligt lagstiftningar, förordningar, allmänna råd, 
föreskrifter, förvaltningens säkerhetsarbete och de särskilda regler som gäller 
inom den egna verksamheten. 

 Känna till och verka enligt Mölndals stads säkerhetspolicy 
 känna till och sköta samverkan med andra verksamhetsområden, förvaltningar 

och stadens centrala organ samt myndigheter  
 Följa de riktlinjer som är framtagna av förvaltningen inom säkerhet och 

försäkringar 
 hålla sig informerad om de risker för brand, annan olycka, skada eller brott mot 

person och egendom som finns i verksamheten. 
 vidta åtgärder som krävs för att förebygga risker för brand, annan olycka, skada 

eller brott mot person och egendom inom verksamheten. 
 organisera och dokumentera det förebyggande säkerhetsarbetet inom 

verksamheten 
 

  

https://www.msb.se/externdata/rs/91837326-9bac-445e-9b4e-491b9fa3e38e.pdf
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Bilaga 1 

Säkerhetshandläggarens uppdrag i systematiskt 
säkerhetsarbete 

Säkerhetshandläggarens uppdrag är att bevaka frågor inom säkerhetsområdet och 
bistå förvaltningschef inom området. 

Säkerhetshandläggaren ska även stödja och bistå säkerhetsansvariga inom 
förvaltningen. 

I säkerhetshandläggarens uppdrag för det systematiska säkerhetsarbetet ingår 
vidare i delegeringen att: 

 Medverka i stadens säkerhetsgrupp 
 Vara allmänt orienterad i säkerhets- och försäkringsfrågor 
 Bevaka förvaltningens risk- och säkerhetsfrågor 
 Bedöma behov och initiera information och utbildning inom säkerhet 
 Ta del av incidentrapporter och föreslå förebyggande åtgärder 
 Ta fram övergripande riktlinjer/rutiner för förvaltningen 
 Bistå verksamheter vid deras riskanalyser 
 Bistå verksamheter i deras arbete med checklistor/rutiner 
 Svara för samordning och information till säkerhetsansvariga/säkerhetsombud 
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Bilaga 2 

Arbetstagarens ansvar i det systematiska 
säkerhetsarbetet 

För att förebygga risker och skapa en trygg verksamhet för brukare, personal och 
besökare krävs din aktiva medverkan. 
Tekniska säkerhetsanordningar, arbetsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter är 
viktiga för att skapa en säker miljö, men det är även viktigt att du som personal är 
vaksam inför och tar hänsyn till riskerna. Det är viktigt att samarbeta och att ta 
hänsyn till varandras erfarenheter och kompetens. 

Att verka för en tillfredsställande säkerhetsarbete är inte bara en skyldighet för 
arbetsledningen. Som anställd har du ett personligt ansvar för hur du uppträder och 
handlar. 

Som anställd är du skyldig att: 

 Känna till och följa de brandskydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller för 
din arbetsplats 

 Arbeta med omtanke och försiktighet så att verksamhetens brukare, personal 
och besökare inte råkar ut för olycksfall eller ohälsa 

 Omedelbart anmäla skador och/eller tillbud till arbetsledaren/chefen 
 Anmäla brister och föra fram eventuella förslag till åtgärder för att avhjälpa 

briser eller för att förbättra och utveckla säkerheten 
 Aktivt delta i säkerhetsarbetet och arbeta för att verksamheten följer sin 

handlingsplan 
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Bilaga 3 

Områdeschefers uppdrag i systematiskt 
säkerhetsarbete 

De allmänna kraven på en person med chefsuppdrag framgår i dokumentet 
”Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete för vård- och omsorgsnämnden” och 
”Delegering av systematiskt säkerhetsarbete”. 

I områdeschefens uppdrag för det systematiska säkerhetsarbetet ingår vidare i 
delegeringen: 

 att utse ansvariga (brandskyddsansvarig) och förteckna ansvarsfördelningen 
för arbetsuppgifter eller åtgärder avseende det systematiska säkerhetsarbetet  

 att informera enhetschefer om deras skyldigheter inom det systematiska 
säkerhetsarbetet och kontrollera att de fullgör dessa uppgifter 

 att ge enhetschefer erforderlig utbildning inom det systematiska 
säkerhetsarbetet 

 att tillse att det finns dokumentation på säkerhetsarbetet i området 
 att tillse samverkan med fastighetsägare och berörd myndighet i 

säkerhetsfrågor 
 att följa upp och utvärdera det systematiska säkerhetsarbetet 
 att när åtgärder krävs som du inte har befogenheter till eller möjlighet att 

genomföra, skriftligen returnera frågan till din chef 
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Bilaga 4 

Enhet- och stabschefers uppdrag i systematiskt 
säkerhetsarbete 

De allmänna kraven på en person med chefsuppdrag framgår i dokumentet 
”Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete för vård- och omsorgsnämnden” och 
”Delegering av systematiskt säkerhetsarbete”. 

I enhet- och stabschefens uppdrag för det systematiska säkerhetsarbetet ingår 
vidare i delegeringen: 

För chef med fastighetsansvar: 

 Att vara brandskyddsansvarig för namngivna anläggningar 
 Att upprätta utrymningsplaner och insatsorganisation avseende brand 
 Att samverka med fastighetsägare och berörd myndighet i brandskyddsfrågor 

 
För samtliga enhet- och stabschefer: 
 
 Att genom utbildning ha förståelse för anläggningens samtliga 

säkerhetsåtgärder 
 Att ha kunskap om rådande brandskyddsregler och vilka åtgärder som ska 

vidtas vid brand 
 Att ge personalen en god introduktion och information om säkerhetsarbetet 

samt utrymningsrutiner 
 Att återkommande utbilda personal i brandskydd och släckningsteknik (I de 

verksamheter som har släckningsutrustning) 
 Att vidta åtgärder som förhindrar brand, annan olycka, skada eller brott mot 

person och/eller egendom i verksamheten 
 Att när åtgärder krävs som du inte har befogenheter till eller möjlighet att 

genomföra, skriftligen returnera frågan till närmast ovanstående chef. 
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Bilaga 5 

Delegering av säkerhetsarbetet för chefer 

Jag Klicka här för att ange namn  i befattningen Välj en befattning.   

Delegerar härmed arbetsuppgifter rörande systematiskt säkerhetsarbete inom 
verksamhetsområdet Klicka här för att ange verksamhet    
till Klicka här för att ange namn   i befattningen  Välj en befattning.  

Du har ansvar för beslut som påverkar säkerhetsarbetet enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor inom det aktuella området av förvaltningen. I den mån 
befogenheterna inte räcker måste du skriftligen returnera frågan tillbaka till mig. 
Jag återtar då ansvaret för frågan. 

Ditt uppdrag sammanfattas i bifogad beskrivning 

 

Delegeringen skrivs ut i två exemplar varav ett exemplar behålls av den som fått 
delegerat ansvar och ett exemplar lämnas till HR-avdelning för förvaring i 
personakten. 

 

Klicka här för att ange datum. 

 

………………………………. ……………………………… 
 

Underskrift överordnad chef  Underskrift underordnad chef 
Klicka här för att ange namn Klicka här för att ange namn 
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Bilaga 6 

Returnering av delegerad arbetsuppgift inom 
säkerhetsarbetet 

 

Chefens namn: Klicka här för att ange namn 

Arbetsplats/verksamhet: Klicka här för att ange arbetsplats/verksamhet 

Returnerad arbetsuppgift:  Klicka här för att ange vilken arbetsuppfift som 
returneras. 

Anledning till returneringen:   Klicka här för att ange varför arbetsuppgiften 
returneras. 

 

 

Datum:  Klicka här för att välja datum. 

 

 

………………………………  .....…………………………. 

Underskrift överordnad chef Underskrift underordnad 
chef 

 

Kopia av underskriven blankett lämnas till den returnerande.


