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Hembesök – steg för steg
– Att planera, genomföra och följa upp

Ett hembesök är ett personligt möte för att öka människors kunskap 
om brandskydd i hemmet. Samtidigt ger det möjlighet att utvärdera 
statusen på brandvarnaren och annan brandskyddsutrustning.
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GENOMGÅNG MED DE SOM  
GÖR HEMBESÖK

• Aktuellt område och adress

• Budskap för området/målgruppsanpassning

• Praktiska förutsättningar

• Samband och säkerhetsrutiner

• Registrering i www.brandskyddsforeningen.se/hembesok

AKTIVITETER I SAMBAND MED HEMBESÖK

• Framkörningskort

• Områdestillsyn

• Insatsplanering

• Orientering i området

SAMMANSTÄLLNING

• Gör en sammanställning av resultatet  
av genomförda hembesök

• Registrera hembesöken 

ÅTERKOPPLING

• Fastighetsägaren: redovisa sammanställningen och 
diskutera kompletterande åtgärder

• Tillsyn: behov av bostadstillsyn överlämnas till tillsyns- 
förrättare

• Vid behov återkopplas till andra berörda aktörer,
t.ex. andra förvaltningar i kommunen

ÅTERBESÖK

• Bostäder där ingen var hemma följs upp med återbesök 
om det är motiverat utifrån riskbild och öppningsfrekvens

Kompletterande aktiviteter i området:

– Utbildning för barn & unga eller studerande på SFI  
– Vad gör andra aktörer i området?  
– Finns det möjlighet att samarrangera något?

UTBILDA PERSONAL

• Motivera och förklara varför ni gör hembesök

• Presentera hur det ska gå till

• Gå igenom de gemensamma budskapen,  
se Brandskydd i bostäder - till dig som ger råd (MSB.se)

SKAPA PLAN FÖR HEMBESÖK

UNDERLAG TILL VAL AV OMRÅDE:

• Statistik i händelserapporter, lokal statistik

• Uppgifter om tillbud och händelser

• Tips från bovärd, socialtjänst, polis, hemtjänst,  
väktare m.fl.

• Vid förfrågningar

• Samarbeten kring trygghets- och säkerhetsfrågor

KONTAKT MED FASTIGHETSÄGARE

FLERBOSTADSHUS:

• Hjälp med förannonsering inför hembesöken  
(bilaga A & B)

• Be fastighetsägaren informera sin personal

• Tillgång till kod, nycklar, passerbricka

• Kom överens om utlåning av brandvarnare och batteri

• Dela information om området/målgruppen

• Boka in möte för återkoppling av resultatet

VILLA/RADHUS:

• Förannonsera inför hembesök. Information i brevlådan, 
annons i lokal tidning eller annonsblad

OMRÅDES- OCH MÅLGRUPPSANALYS

• Kunskap om området

• Byggnadstyp och förutsättningar

• Tidigare larm och aktuella händelser. Statistik kopplat till  
målgrupp, bostadstyp och säsongsrelaterade risker

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER

• Information inför hembesöken i bostaden 
och eventuellt fler kanaler

• Beställ faktabladet: Skydda dig mot brand hemma (MSB.se)

• Se till att det finns portkod/passerbricka

• Verktyg för för registrering av hembesöken,  
www.brandskyddsforeningen.se/hembesok

ANVÄNDBARA  
BILAGOR FINNS PÅ 

MSB.SE 
"ATT KOMMUNICERA 

BRANDSKYDD"



1. ATT TA MED
• Tjänsteklädsel med synligt namn/titel

• Tjänstelegitimation

• Radio för operativ personal

• Läsplatta eller annat material för registrering

• Nycklar/portkod/passerbricka

• Skoskydd

• Brandvarnare, batterier och dubbelhäftande tejp

• ”Vi var här idag"- information, (bilaga C)

• Faktablad Skydda dig mot brand hemma (MSB.se)

2. INLEDNING
• Presentation av dig, din organisation och  

att du vill erbjuda ett hembesök 

3. BJUD IN ALLA SOM ÄR HEMMA ATT DELTA
• Be de som deltar att informera vidare till
 vänner, grannar eller kollegor 

4. TEST AV BRANDVARNARE
•  Be den som du besöker att testa brandvarnaren

5. SAMMANFATTA OCH AVSLUTA
• Be de boende sammanfatta vad ni pratat om

• Förklara eventuella missförstånd

• Svara på frågor

• Dela ut faktabladet Skydda dig mot brand hemma

6. REGISTRERING
• www.brandskyddsforeningen.se/hembesok
• I bostäder där ingen är hemma lämnas

”Vi var här idag”- information (bilaga C)

TIDIG UPPTÄCKT

FINNS FUNGERANDE BRANDVARNARE?
• Om möjligt be den boende att själv testa

INGEN BOSTAD SKA LÄMNAS UTAN FUNGERANDE
BRANDVARNARE
• Vid behov delar vi ut/byter batteri eller monterar till-

fälligt brandvarnare i taket med dubbelhäftande tejp

INFORMERA OM VIKTEN AV BRANDVARNARE/
TIDIG UPPTÄCKT
• Vi rekommenderar minst en brandvarnare per

våningsplan. Den ska sitta i taket, i eller intill  
sovrummet.

• Brandvarnaren bör testas en gång i månaden och 
efter längre frånvaro

AGERANDE

INFORMERA OM HUR MAN BÖR AGERA
VID BRAND
• Brinner det hos dig: stäng dörrar, utrym  

och larma 112

• Brinner det hos grannen:  
– Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus 
– Stanna kvar i bostaden, larma 112 och invänta hjälp

Vi rekommenderar:
• En pulversläckare på minst 6 kg
• En brandfilt på 120x180 cm för att kunna släcka  

mindre bränder

FÖREBYGGA

INFORMERA OM VANLIGA BRANDORSAKER
OCH HUR DE FÖREBYGGS
• De flesta bostadsbränderna startar i köket

EN VANLIG ORSAK ÄR TORRKOKNING
• Lägg inte saker som kan brinna nära eller på spisen
• Lämna aldrig något på spisen när du går ifrån köket
• Släck brand i kastrull med lock eller brandfilt

INFORMATION FRÅN MÅLGRUPPSANALYSEN
• Målgrupps-/situationsanpassat budskap

Budskap – 
till dig som ger råd

Hembesök – så gör vi
ANVÄNDBARA  
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