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Hemskydden in om luft skyddsom rådel samma n
föro s i block enlig t ind elnin g. fas lslii lld av lul'l skydds

chefen. 
För personal. tillhörande hen1skyddet ska ll gä lla 

vad nedan sägs. 

A. IlcWlsOl'duing IU. 111. 

1. IJ/ocklet!ore u tövar und er tjiins leg re llschcfell för 
hemskydde t, diires t såda n finn es ut sedd , led
nin gen av blockets verksa mhe t. Blockledare 
j ~i m te sUillförcLriidare, förordnas a v lul'l skydd s
chefen och bcniimnas 1 :e, 2:e resp . 3:e block 

leda re. 

2. lI emskydds/edare handhar ulld er blockl edarcn 
ledningen av luft skyddet för en eller fl era fas ti g
hete r (h ems kydd). J-le ms kydds lcdare jiimle slä ll
fö retr~ida r e fö rordna s av lu ftskyddschefen eller 
a dennes vägn:lr av blockledaren . 

::J. Övrig hemskyddspersoIlol ii I' ni.irmast und ers tä lld 
IJ c lll skydd s lcda ren. Pcr sonrJic Jl fö rordnns av luft 
skyddschefe n ell cl' .l dennes vägnar av block

Iedare n. 
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H. Tjiillstcåliggandcn. 

-l. HJock - och helll"ikyddsledare samt övrig hem 
skydd sp ersona l iiro. jii mlikt s tndga J: 'II i 12 § 
la ge n 0 111 förfoga lld e6itt fö r luft skyddets behov, 
und erkas tade tjänsteplikt rör luflskyddet. De 
iiro sk y ldi ga all i avseende å 111 f t skyddstj~iIlstell 

s tä lla s ig till el'tc lT~itt else, föru tom dc föreskrifter. 
som kUllna meddelas av länssty relsen. här nedan 
ell er eljest av luft skyddschefelI givIla !lpsfä Ill

melser. 

5. B l o c k l e d il r C å li gger 

att nårmast und er tj~ins t egrenschefe Jl för hell1sl<Y(\ 
det sva ra för , alt hem skydden inom blocket ~iro Lillll' 

ligt o rga nisera de och nll ti llsc. alt persOIln l i tir .ick1i;.!" 
o mfa ttning finn es ulla gen för hemskydden. 

alt granska dr . : I V hemskyddsleclarnn upp gjorda 
hcmskyddsplancrna sa mt att taga del av deras an 
ord ningar i övrigt för h emskyddet, 

att "id behov histri hemskydd sleda rna lIl ed råd och 
anvi sningar sa mt till Cpps.:"llaortcn'i luftskyddsför
ening eller luftskydd sc hefen anm äla förefintli ga br ister 
ino m hemskyddet. .') Olll icke :1vhjälpts pe, blockled:l 
reltS anmaning, 

all till Ijii ns leg rcnsch cfcn rör hemskydd et och luff 
skyd dsförenill ge n inkonlm:1 m ed de uppgifter och 
förslag, som Ij ii l1 ..,tegre llschf'{'e n och riirrnillge n kUI1I1 :1 
infordra , 

all efler sam räd ra ed ljii ns tegrenschefelt fö r helll 
skyddet anordna och leda blockövningar, 

all å luft skyddschefens vägnar förordna h cmskydcls
ledare och nn ll:11l h em sk yddsperso na l, 

sa ml all i övrigt full gö ra den tjiinst , som kan a Jlbe

fa llas. 

Verksamheten inom blocket skall av blocklecl aren 
hedrivas en li gt program. som god ldint s av lu ftskydds

ch efe n. 

H os blockledaren skall finn as till gä ngli g dels kart" 
över blocket , varå hemskyddsind elnin ge n skall vari! 
angiven , dels ock register öve r dc inom hloc}\:e t ulln gna 
ll emskyddsledarna. 

Blockledaren skall själv uJldcrkasta sig nödig ut 
bildning sa mt till luft sk~'ddsförcnin gen anlllHla behov 
flV utbildni ng av h emskydd slNlal'e och annan h em 
skyddspersonal. 

Ka llel se r och meddelanden angående större övning" r 
eller eljes L avseende h emskydden i s in helhe t inom 
blocket skolo ske eHer sa mråd med lu rtskyddsfö .. · 
eningen, som oJllbesörjc l' uts;i ndande av kallelserna 
och meddelandena sa mt deras införande i tidning. 

\'id a\'f1~r tLnin g frå n blocket ell er eljes L varaktigt 
förhinder a lt utöva sin befallning ska ll blockledaren 
om ed elba rt göra anmälan därom till luflskydds fö r

eningen och om möjli gt föres lå ersättare. 
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(j. If e m S k Y el d ~ I e el a r e å ligger 

all organisera sitL h emskydd och i samråd med 
vederbörande fasli ghcts~j gare uttaga hcmskycldsper
~onal och ind ela densamma till tj ii ns lgö ring. 

alt förbereda och genomföra hemskydd ets bered 
skap sam t tillse a ll utru st ning och anordningar för 
lufl sJ\:ydclel iiro lillrredss tällandc och i överensstäm 
melse med gH llanc!r föreskrifter, 

t(1I verka f(>1' anskaffning av utrust nin g till h em
skydd et såsom a lanncrin gsa nordnin ga r, s jukvård sma

teri el och anordningar i skydd sr ulll , 
all till se all h e lll s k~'dd spcrson a l cn erh Mler erforder

lig utbildnin g sU llll filt lillluft sk yddsförc llin gcn allI}l ~ila 
personalen till delt agande i övn in g<l J' och utbildnings
k w 'ser, 

alt själv underka s ta s ig före sk r iven utbildning, 
ofl lillhandahrdla hlock ledarcn d c upplysningar an · 

g[tc nd e hem skyddet, som denne begiir, 
(1ft inh ~illlta biocIdedarens råd an g:1cnd e å tgärder 

nv stö rre vikt, 
((/I e fl er sa mr:td med blockledaren ano rdna Övning.n 

inom hemskyd det sam t a ll leda dessa övn in gar, 
(lit till luft skyddsföre ningen ink omma men de upp 

gi ft er , som föreningelI infordrar angående hemskyd det, 
((tt tillse aU fiin'skrivnfl ans lag an gåe nde' lufl skydd ct 

finlla s uppsn lI n inom fastigheten . 
att sky nd samt och helst "kriftligcll till luft skydd s-
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föreningen unmiila egen eller hemskyddspersona lell'l 
avflyttning från hemskydde t eller eljest uppkolllmallde 
hinder för tjiinstens fullgörand e och all fö res lfl er · 
sä tlare 

samt all i övri gt full göra den tjä nst, som kan anb e
falla s. 

Fasti ghetsä ga re, va rs fast ighet beröres av luft 
skydd sövnin g, eller fn s tigh etsiiga rens ombud , slu lll i 
förväg underrä ttas om övningen. 

Vid anord nande av h Clllskyddsövning skall iakt
tagas, a lt deltagande i d y lik öVlling iiI' för till h cm
skydds tjä ns t icke uttagna personer frivilligt J så vida 
icke förordnande om deltagande i övningen meddela ts 
av länss tyrelsen . 

7. H e m s kydd s per so n a l å li gger all 

a) full göra den tjänst, so m vid 11Iftskyddsberedskap 
anbefall es och därvid iak tta givna föreskrifter, 

b) deltaga i för eskrivna utbildnin gskurser och heJll
skyddsövningar, 

c) till hemskyddsledaren al1lll~ila avfly ttning eller 
anna t förhinder att göra tjänst i hemskyddet. 

C. Allmänna bestämmelser. 

Personnl inom hemskydd et skall ingående oric llLern 
sig inom s itt verksamhetsom råde. Särskilt skola de 
äga god kännedom om vindar, (rappor och andra inre 
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förbindelser inom fa s tighet en. avstiillgningskran3r för 
gas och vallen samt n~irmaste vattenposter . 

Av överordnad i tjän ste n givna order skola hi)l' 
sa mmas. 

Personal inom hemskyddet slwll ener bästa för 
måga fullgöra sina tjänsteåligganden och i tjiinstcll 
iakUa eU vårdat uppträdand e. 

Personalen inom h emskyddet ska ll taga noggra nll 
vård om materiel och utrustning. som omhänderhavas 
i och föl' luft skyddstjiinsten. 
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