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Lunds universitets föreskrifter om
brandskyddsutbildningar
Fastställd av rektor 2022-06-23

1. Bakgrund och syfte
Övning och utbildning för anställda vid Lunds universitet inom brand
och brandsläckning är en förutsättning för ett fungerande brandskydd.
Därför är det en viktig del av verksamheternas systematiska
brandskyddsarbete (SBA) för att minimera riskerna för brand samt
konsekvenserna av en brand.
Utöver ovanstående krävs att anställda som tilldelats uppgifter inom
verksamhetens SBA har kunskap för att kunna verka i den tilldelade
rollen.
Denna föreskrift syftar till att reglera Lunds universitets krav gällande
brandskyddsutbildningar.

2. Grundläggande brandskyddsutbildning
Alla anställda vid Lunds universitet ska inom åtta veckor efter
påbörjad anställning genomgå universitetets grundläggande
brandskyddsutbildningen.

3. Praktisk släckövning
Alla anställda vid Lunds universitet, som anställs i sex månader eller
längre, ska komplettera den grundläggande brandskyddsutbildningen
med en praktisk släckövning. Denna ska genomföras inom 18
månader från påbörjad anställning.
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Chef med personalansvar bedömer huruvida timanställda,
gästforskare, vikarier med fler ska genomgå den praktiska
släckövningen.

4. Utbildning inom systematiskt brandskyddsarbete
Anställda som blir tilldelade uppgifter inom verksamhetens SBA ska
snarast, men senast sex månader efter tilldelat beslut, genomgå en
utbildning inom SBA.

5. Repetition av utbildningar
Alla utbildningar i denna föreskrift ska repeteras inom fem år från det
senaste kurstillfället, eller oftare om den bedrivna verksamheten
medför ökad risk för brand.

6. Uppföljning
Uppföljning av genomförda utbildningar ska ske genom den årliga
uppföljningen av SBA inom fakulteter, institutioner eller
motsvarande.
Ansvar för att uppföljning genomförs åligger dekan, prefekt eller
motsvarande.

7. Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-06-23. I och med denna
föreskrifts ikraftträdande upphör Föreskrift angående
brandskyddsutbildning för Lunds universitet (diarienummer I F 79
6297/02) att gälla i sin helhet.

