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Kompletterande säkerhetsföreskrifter för företag som bedriver asylboende. 

Dessa föreskrifter skall ses som tillägg till de föreskrifter som redan gäller för försäkringen genom 

villkor 700 B:1- brandförsäkring. Eventuell brott mot nedanstående säkerhetsföreskrift skall hanteras 

enligt 700 B.1, punkt 8.7 - Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift. 

1. Organisation.  

Den försäkrade skall utse en person som skall vara ansvarig för brandskyddet där asylboendet 

bedrivs. Den brandskyddsansvarige skall förvissa sig om att nedanstående föreskrifter följs. Har 

brandskyddsansvarig inte utsetts har den försäkrade brandskyddsansvaret. 

2. Rökning 

Rökning inomhus i allmänna utrymmen och i logiutrymmen är förbjuden. Om separat rökrum 

anordnas, skall där finnas säkerhetsaskkoppar och brandsläckningsutrustning. 

3. Matlagning och uppvärmning 

Matlagning, kaffekokning etc. får endast ske i här för speciellt avsedda lokaler, och hanteras av 

personalen. Det är förbjudet att använda värmeplattor, kaffebryggare etc. i allmänna utrymmen eller 

i logiutrymmen. Om utrustning för detta påträffas i "felaktiga" lokaler i samband med kontrollrond 

eller säkerhetsrond skall utrustningen omhändertas. 

4. Utomhusregler 

Lagring av brännbart material, friliggande eller i containers, i anslutning till byggnad är förbjudet. Ett 

avstånd om minst 10 meter bör eftersträvas som säkerhetsavstånd. Eventuell container uppsamling 

av brännbart avfall skall hållas låst under kvällar och nätter. 

Mörka bakgårdar etc. bör hållas upplysta för att minska risken för anlagd brand. 

5. Kontrollronder 

Kontrollronder skall genomföras varje kväll/natt på asylboendet. Samtliga utrymmen i anläggningen, 

dock ej logiutrymmena för de asylsökande, skall kontrolleras med avseende på brandskydd, så som 

kontroll av att brandsläckningsutrustning är intakt, att utrymningsvägarna är fria, att ingen rökning 

förekommer inomhus, att ingen "matlagning" eller likande förekommer etc. Kontrollronden skall 

även omfatta området utomhus i anslutning till byggnaderna på asylboendet. Här skall bl.a. 

kontrolleras att inget brännbart material lagras i anslutning till byggnaderna och att inte obehöriga 

personer uppehåller sig i anslutning till anläggningen. Eventuella avvikelser från det normala skall 

omgående åtgärdas 

Antal kontrollronder och tidpunkt för dessa  skall överenskommas med försäkringsgivaren innan 

försäkringen träder i kraft. 

Kontrollronderna skall journalföras, både vad avser att de utförts och av vem, samt att ev. avvikelser 

noteras. Kontrolljournalerna skall förvaras hos den brandskyddsansvarige. 



6. Säkerhetskontroll 

Säkerhetskontroll av logiutrymmena för de asylboende skall genomföras minst 1 gång per vecka. 

Varje rum skall kontrolleras med avseende på brandskydd, så som kontroll av att brandcellfunktionen 

(dörr stänger, ev. håltagningar etc.), att ingen otillåten verksamhet förekommer (t.ex. rökning och 

matlagning), att antal asylboende per rum inte överstiger avtalad antal etc. Eventuella avvikelser från 

det normala skall omgående åtgärdas. 

Kontrollronderna skall journalföras, både vad avser att de utförts och av vem, samt att ev. avvikelser 

noteras. Kontrolljournalerna skall förvaras hos den brandskyddsansvarige. 

 


