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Organisations- och ansvarsbeskrivning, "Brandfarlig vara".
Organisation och ansvarsområden för hanteringen av brandfarlig vara inom Umeå universitet.

Allmänt
Universitetet är ansvarigt för att all hantering med brandfarlig vara sker på ett säkert sätt och ska vidta
lämpliga tekniska och organisatoriska förebyggande åtgärder för att förhindra att brand uppkommer
samt att explosiv gasblandning uppstår och antänds.

Organisation
Nedan beskrivs organisationen för hanteringen av brandfarlig vara inom Umeå universitet i form av en
organisationsplan. Respektive befattning beskrivs sedan i text där ansvarsområden med tillhörande
arbetsuppgifter för hanteringen redogörs för.
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Figur l. Organisationsschema Brandfarlig vara

1.1 Rektor
Rektorn är ytterst ansvarig för att universitetets hantering av brandfarliga varor sker i enlighet med

gällande lagstiftning. Genom delegering har uppdraget att fullgöra de uppgifter som framgår av
lagstiftningen fördelats till universitets olika fakulteter och respektive dekan.
Brandskyddssamordnare
Brandskyddssamordnaren har en central roll och ansvar för samordning, support och koordination av
det övergripande säkerhetsarbetet inom Umeå universitet. Den stödjande funktionen riktas gentemot
både verksamheten och ledningen.
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Ansvaret omfattar även att:

• Samordna vid tillståndshantering och tillståndsansökning
• Samordna kontakt med tillsynsmyndigheten vid behov, exempelvis om förändringar i
hanteringen kräver uppdatering av tillståndet eller om avvikelser framkommit gentemot

tillståndet.
Kemiexpert
Universitetets kemikonsult har en rådgivande funktion for både generell och detaljerad support
gällande hanteringen av brandfarliga varor. Denne bistår med kompetens och stödjande underlag inom
frågor som berör brandfarliga varors ämnesspecifika egenskaper.
Dekan
Dekanen ansvarar för att fullgöra de uppgifter som framgår av lagstiftningen, lokala
samverkansavtalet och den, av rektor, beslutade uppgiftsfördelningen inom organisationen för
hanteringen av brandfarliga varor.
Dekanen ska:

• Genomföra en tydlig delegation till prefekten.
• Kontrollera att delegationen och dess arbetsuppgifter fullföljs.

Prefekt
Prefekten ansvarar för att hanteringen av brandfarliga varor inom intuitionens verksamhetsområde
sker inom det givna tillståndet. Prefekten ansvarar for att en förteckning över de samlade mängderna
brandfarliga varor som hanteras sammanställs och uppdateras vid förändring.
Vidare ingår det i prefektens ansvar att:
• Utse föreståndare for hantering av brandfarlig vara inom sitt verksamhetsområde.
• Ansvara för att föreståndare för hantering av brandfarlig vara ges den utbildning och de
befogenheter och möjligheter i övrigt som krävs for att hon eller han ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
• Ansvara for att övrig personal erhåller den utbildning som behövs för arbetsuppgifter med
hantering av brandfarlig vara.
• Fortlöpande och systematiskt genomföra riskanalys inom institutionens verksamhet.
Löpande riskanalys innefattar att identifiera behov av riskbedömning och eventuella
åtgärder och dokumentera resultatet.
• Upprätta mtiner kring egenkontroll på institutionsnivå för att fortlöpande och systematiskt
upprätthålla en säker hantering.
• Vidta adekvata skadebegränsande åtgärder om avvikelser framkommit.
Genom delegering klargörs ansvaret för särskilda åtaganden till respektive föreståndare och övriga
personer som är sysselsatta i verksamheten.
Föreståndare för brandfarllg vara
Inom institutionen ska det alltid finnas minst en föreståndare. Inom en institution bör även
ställföreträdande föreståndare finnas, om behov bedöms föreligga utifrån institutionens storlek
och/eller riskernas komplexitet. Ställföreträdande föreståndare ska ta över foreståndarskapet vid den
ordinarie föreståndarens frånvaro.
Föreståndare ska verka för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav och därmed alltså
verka för att alla som hanterar brandfarlig vara inom respektive institution gör detta på ett korrekt sätt.
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Föreståndare ska verka för att:
• Verksamheten drivs enligt gällande föreskrifter och eventuella villkor i tillståndet.
• Lokala rutiner/instruktioner for arbetet med brandfarliga varor inom institutionen utarbetas,
fastställs och följs.

• Teknisk kontroll av anläggning utförs enligt gällande föreskrifter och villkor.
• Anvisning finns for underhåll och drift av anläggning.
• Anvisningar finns for hantering av brandfarlig vara.
• Klassningsplaner finns tillgängliga och är aktuella.
• Rutiner för olycks- och tillbudsrapportering finns.

Vidare åligger det föreståndaren att:
• Ansvara för institutionens kontakter med tillstånds- respektive tillsynsmyndigheten inom sitt
ansvarsområde.

• Övervaka att igångsättning av ny verksamhet (anläggning) sker med beaktande av gällande
föreskrifter och lokal rutiner/instruktioner.
• Övervaka att det alltid finns en aktuell riskutredning samt att säkerheten fortlöpande
kontrolleras.

• Utföra regelbunden egenkontroll över hanteringen av brandfarliga varor.
• Övervaka att de mängder brandfariig vara som hanteras inom institutionen stämmer överens
med vad som anges i gällande tillstånd.
• Säkerställa att åtgärder vidtas om avvikelser framkommer. Nödvändiga åtgärder kan vara av
organisatorisk eller teknisk art, för att säkerställa att hanteringen är betryggande.
• Avbryta arbete med brandfariiga varor vid institutionen/motsv. som kan utgöra risk för liv och
hälsa.
• Rapportera till prefekt samt till brandskyddssamordnare om aktiviteter inom sitt
ansvarsområde, exempelvis awikelserapporter, rapporter om behov av åtgärder.
Gruppledare/Arbetsledare
Personer som leder olika arbetsmoment, exempelvis forskare, handledare, ämnesföreträdare eller
examinatorer, ska:

• Ansvara för att säkerhetsforeskriftema följs under pågående arbetsmoment samt att personer
som sysselsätts i verksamhet med brandfariiga varor upplyses om de risker som kan vara
förenliga med verksamheten och att de har erforderlig kunskap.
• Ansvara for att de i verksamheten uppkomna kemikalierestema hanteras i enlighet med
gällande lagstiftning och universitetets interna föreskrifter.
• Ansvara för att en riskbedömning utförs, enligt framtagen rutin, för nytt försök/utrustning,
etc. där brandfarlig vara ingår. Detta görs i samråd med föreståndaren för hantering av
brandfarliga varor.
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