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1 Sammanfattning 
För att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (Lag 

[2003:778] om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §) beslutar Västfastigheter om ett förbud 

mot all användning av levande ljus i de lokaler som Västfastigheter äger och förvaltar. 

2 Bakgrund, syfte och mål med riktlinjen 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § ska ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 

brand. 

I Västfastigheters lokaler bedrivs samhällsviktig verksamhet med stort skyddsvärde för 

Västra Götalandsregionen och för samhället i stort. Brand och brandgaser kan medföra 

allvarliga konsekvenser för såväl verksamhet som byggnad. 

Levande ljus kan förvandlas till en stor brand på några få sekunder, särskilt vid kontakt 

med oxiderande och brandfarliga ämnen (exempelvis handsprit, ytdesinfektion, textilier 

som mättats med andningsoxygen, med mera). 

Mot denna bakgrund är det förbjudet att använda levande ljus i de lokaler som 

Västfastigheter äger och förvaltar. I situationer då ljus ändå önskas ska dessa vara 

flamlösa (exempelvis batteridrivna LED-ljus).  

Samtliga anställda inom Västra Götalandsregionen är ansvariga för att levande ljus inte 

används och att eventuella avvikelser åtgärdas omgående. 

3 Dokumentation 
Denna riktlinje utgår från Riktlinje Verksamhetsskydd (RS 2018-00129) som är 

beslutad av Regionstyrelsen. 

Riktlinjens innehåll har granskats av Funktionsgrupp säkerhet och beredskap. 

4 Riktlinje 
Samtliga anställda inom Västra Götalandsregionen är ansvariga för att levande ljus inte 

används i de lokaler som Västfastigheter äger och förvaltar samt att eventuella 

avvikelser åtgärdas omgående (släck ljuset). 

Avvikelser ska rapporteras i MedControl Pro. 

I situationer då ljus ändå önskas ska dessa vara flamlösa (exempelvis batteridrivna 

LED-ljus). 
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