
  Räddningstjänsten

   Jokkmokks kommun

Avtal om tillfällig övernattning

Avtalet gäller mellan ……………………….förvaltning/förening/myndighet

och ……………………………………………………………………hyresgäst.

Lokal: …………………………….. Ändamål: ………………………………

Datum: …………………………… Klockan: ……………………………….

Lokalen skall vara utrymd och städad senast: ………………………………………...

Kostnad för ovanstående utrymmen: ……………….kronor erlägges i efterskott

⇒ En säkerhetsansvarig skall utses: ……………………………………… 
som ser till att nedanstående regler uppfylls. Tel. mobil:………………………………

Övrigt/tillägg till ovanstående: …………………………………………………………

Denna sida av avtalet faxas av lokalansvarig till Räddningstjänsten senast 3 dagar innan 
övernattningen, faxnummer 0971-12670

Att säkerhetsansvarige har ansvaret att informera och visa sina aktiva om utrymningsvägar, 
släckredskap och ordningsregler innan lokalerna tas i bruk.

Att endast ta in de antal personer som lokalen är godkänd för.

Att där automatlarm/utrymningslarm saknas skall brandvarnare placeras ut av hyresgästen.

Att övernattning endast sker på bottenplan(markplan)

Att tillgång finns till två av varandra oberoende utrymningsvägar som är utmärkta med 
genomlysta eller belysta utrymningsskyltar.

Att rökförbud upprätthålls i lokalerna.

Att inget material uppställs i utrymningsvägarna som försvårar utrymning. I lektionssalarna 
placeras bord och stolar inne i salarna så att de inte försvårar utrymning. Bord och stolar 
från salar får inte ställas ut i korridorerna.

Att bestämma uppsamlingsplats vid utrymning.

Att inga levande ljus får användas.

Att marschaller placeras minst 2 meter från byggnaden.

Att inga alkoholhaltiga drycker får nyttjas i lokalerna.

Att tillgång till telefon för att larma SOS på 112 finns i anslutning till lokalen.
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   Jokkmokks kommun

Att lokalen lämnas städad. Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av 
inventarier som finns i lokalen. Nyckel skall förvaras på ett betryggande sätt och får ej 
utlånas till obehörig.

VID LARM TILL SOS Uppge lokalens namn samt adress
Vad har hänt(brinner det, sjukdom skada eller brott)
Vem är det som ringer(namn telefonnummer)
Vid brand utrym lokalen
Möt Räddningstjänst/ambulans/polis

Undertecknad har tagit del av ovanstående information

Jokkmokk den _______ / _______ - 200_

För Hyresgästen - Ansvarig 
den säkerhetsansvarige förvaltning/förening/myndigh.

…………………………………………….. ………………………………...
Förening Namnteckning

…………………………………………….. ………………………………...
Namnteckning Namnförtydligande

…………………………………………….. ………………………………...
Namnförtydligande Telefon

…………………………………………….. ………………………………...
Adress Mobil

……………………………………………..
Telefon

……………………………………………..
Mobil

Faktureringsadress (om annan än ovanstående);

……………………………………………..

……………………………………………
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Exempel på godtagbar utplacering av sovplatser i ett klassrum.

Förslaget är att sängplatserna placeras ut så att utrymningsvägarna tillgodoses och 
därefter bestäms personantalet.

Beräknad yta för varje sängplats.

1 sängplats = 3 m2.

Minst 2 meter

Korridor med två skilda 
utrymningsvägar, t.ex. två dörrar 
direkt ut eller två trapphus

1 m

1,5 m

2 m
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