
Praktisk information
Målgrupp: Företag med fler än 10 
anställda.
Deltagare: Ansvarig person på företaget 
samt konsult från Brandexperten.
Omfattning: 5-30 timmar
Plats: Hos er på företaget. 
Upplägg: Vår konsult hjälper till att 
anpassa dokumentationen till företagets 
organisation och risker.
Pris: Enligt offert eller 
uppdragsbekräftelse.

En heltäckande samarbetspartner inom arbetsmiljö och brandskyddsområdet
Tillsammans med våra kunder arbetar vi kontinuerligt året runt med att förbättra och utveckla säkrare & tryggare 
arbetsplatser. Vi kan hjälpa till med allt från information/rådgivning, service, konsultation, till utbildningsinsatser och 
övningar. Vi erbjuder tjänster och produkter inom Brand, Första Hjälpen och Krishantering.

Läs mer på brandexperten.se
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Systematiskt Arbetsmiljö- och 
Brandskyddsarbete
Syftet med ”SAMBA”-dokumentationen är att 
ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och 
brandskyddsarbete. Med enkla och tydliga mallar 
hjälper vi till att skapa struktur i organisationen 
kring frågor som berör arbetsmiljö, brand, första 
hjälpen och krishantering.

Med utgångspunkt från myndigheternas föreskrifter har vi sammanställt 
en pärm som på ett överskådligt sätt beskriver  den dokumentation som 
bör finnas. Den unika dispositionen gör det mycket lätt att återkoppla 
innehållet till AFS 2001:1. Brandskyddsarbete ingår som en del i SAM och 
den dokumentationen är samlad under en egen flik, eftersom det är ett 
föreskrivet krav med stöd av ”Lagen om skydd mot olyckor”.

En god krisberedskap kräver planering ”innan det händer”. I ett krisläge 
behövs snabb tillgång till stödjande dokument och checklistor. Därför 
har vi samlat de dokumenten i en egen pärm som kan förvaras på flera 
platser i företaget. All dokumentation levereras även i form av Word- och 
Excelfiler vilket innebär att innehållet lätt kan anpassas till ert företag.
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