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Brandskyddspolicy 

Bakgrund 

Varje år omkommer cirka 100 personer i bränder. Merparten av de 
som omkommer i bränder är äldre personer och de flesta omkommer 
på grund av brand i bostaden. Ett brandförlopp kan gå snabbt och på 
bara några minuter kan ett rum vara rökfyllt. På den korta tiden är det 
inte säkert att räddningstjänsten hinner ta sig till platsen. Det är därför 
viktigt att byggnader har ett väl fungerande brandskydd. En stor del i ett 
bra brandskydd är ett systematiskt brandskyddsarbete. 

En brand innebär inte bara stor fara för människor utan kan även innebära 
omfattande skador på egendom och miljö. Skador på egendom drabbar 
många i form av kostnader för renovering och omflyttning av verksamhet, 
osv. Sannolikheten för uppkomst och konsekvenserna av brand minskar om 
varje verksamhet systematiskt arbetar med sitt brandskydd genom att t.ex. 
genomföra kontroller, utbildningar och övningar. 

Syfte 

Syftet med brandskyddspolicyn är att säkerställa att systematiskt 
brandskyddsarbete, SBA, bedrivs i kommunen samt att beskriva de 
övergripande förutsättningar och mål som styr arbetet.  

Brandskyddspolicyn syftar också till att likrikta det systematiska 
brandskyddsarbetet i samtliga Räddningstjänsten Östra Skaraborgs 
medlemskommuner.  

Viktigt 

Det är viktigt att brandskyddspolicyn är känd hos alla medarbetare, oavsett 
typ av tjänst, och gås igenom med nyanställda vid introduktion. 

VAD INNEBÄR SBA? 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att på ett strukturerat sätt 
planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp 
brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. SBA ska vara integrerat i 
verksamhetens dagliga rutiner och följas upp. 
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Mål för kommunens brandskyddsarbete 

• Brand ska inte uppstå i kommunal verksamhet. Om brand ändå
uppstår ska ingen omkomma eller skadas av branden och de
ekonomiska skadorna ska begränsas.

• Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i
verksamheten. Medarbetare ska vara så insatta i brandskyddet att
brister upptäcks och åtgärdas i det dagliga arbetet.

• Kommunen ska skydda och förvalta kommunens fasta egendom med
brandsäkerhet i beaktning.

Lagstiftning 

Enligt lag om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som 
bedriver verksamhet i en byggnad ansvar för brandskyddet. Det innebär 
skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 
för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 

För att uppfylla kraven i lagstiftningen ska ett systematiskt och kontinuerligt 
brandskyddsarbete som utgår från de risker som finns i verksamheten 
bedrivas. 

VISSTE DU ATT? 

På din arbetsplats ska du alltid ha tillgång till släckutrustning inom cirka 
25 meter. 
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Aktiviteter för att uppnå målen för brandskyddsarbetet 

Nedanstående aktiviteter ska minst genomföras för att uppfylla 
kommunens mål för brandskyddsarbetet. Vid behov ska verksamheten 
formulera egna aktiviteter, anpassade efter verksamheten, för att nå målen. 

• Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 

 För varje verksamhet ska det finnas en dokumenterad 
brandskyddsorganisation där ansvarsfördelning gällande brandskyddet 
framgår. 

• Brister i brandskyddet ska upptäckas och åtgärdas 

 Brandskyddet ska kontrolleras regelbundet av verksamheten och 
fastighetsägaren och dokumenteras. Det ska finnas rutiner för 
åtgärdande av brister samt för uppföljning av brister.  

• Medarbetare ska utbildas och övas 

 Medarbetare ska utbildas och övas regelbundet för att kunna 
förebygga brand och agera i händelse av brand. Utbildning och övning 
ska vara anpassad efter verksamhetens förutsättningar. Nyanställda 
och vikarier ska utbildas vid anställning. Genomförd utbildning och 
övning samt plan för kommande utbildning och övning ska 
dokumenteras.  

• Information ska ges till skolelever 

 Brandinformation, anpassad efter åldersgruppen, ska regelbundet ges 
till skolelever. 

• Risk för anlagda bränder ska minskas 

 Risk för anlagda bränder minskas genom t.ex. planering av 
byggnadsutformning, inte förvara brännbart material vid fasad, 
takfotsdetektering samt kontroller av brandskyddet. Eventuella 
händelser där brand misstänks vara anlagd eller försök till anlagd brand 
har skett ska polisanmälas  

• Rapportering av inträffades incidenter  

 Rutiner ska finnas för att rapportera och följa upp incidenter som t.ex. 
skadegörelse och bränder. 

 
 

ÄR DU CHEF? 

Då är du ansvarig för brandskyddet. 
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Organisation och ansvar 

Övergripande ansvar för kommunens systematiska 
brandskyddsarbete har den högste tjänstemannen, dvs. 
kommunchef, kommundirektör eller motsvarande. 

Befogenheter för att bedriva brandskyddsarbetet ska 
delegeras skriftligt i linjeorganisationen. Det ska finnas 
minst ett utsett brandskyddsombud för varje 
verksamhet eller fastighet och samtliga medarbetare 
ska känna till vem det är. Det är en förutsättning att 
chefer och ombud ges de förutsättningar som krävs för 
att bedriva arbetet. 

I de fall där flera verksamheter bedrivs inom samma 
byggnad påverkas verksamheterna av varandras 
brandskydd. Det ska därför finnas en samverkan mellan 
verksamheterna för hur brandskyddsarbetet ska 
bedrivas. En av verksamheterna ska ha huvudansvaret 
för brandskyddsarbetet. 

Att det finns ett fungerade brandskydd är även viktigt 
för en bra arbetsmiljö. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANPASSAD UTBILDNING OCH ÖVNING 

Att ha den kompetens som krävs ställer krav på regelbunden 
utbildning och övning anpassad efter verksamhetens förutsättningar. 
Den enskilde medarbetarens samt verksamhetens behov styr hur 
ofta utbildning och övning ska ske. 

 
Kommunchef 

Kommundirektör 

Nivå 2 

Nivå 3 

 
 

Nivå 4 
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Viktiga punkter i SBA-arbetet 

För att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera finns det några 
viktiga punkter att följa. 

Kontroller av brandskyddet är viktigt för att tidigt upptäcka och åtgärda 
brister i brandskyddet. Kontrollerna genomförs av både verksamheten och 
fastighetsägaren. Det är viktigt att underlaget som används för dessa 
kontroller är anpassat efter verksamheten och byggnaden. 

Samtlig personal ska regelbundet få brandskyddsutbildning där teori 
blandas med att praktiskt träna på att släcka en brand. Det ska även finnas 
en utbildningsplan för dessa tillfällen samt en rutin för hur vikarier och 
nyanställda får information om brandskyddet. I arbetet med utbildning bör 
det även ingå planerade utrymningsövningar. Övningarna kan vara 
annonserade i förväg eller helt oannonserade. 

I det systematiska brandskyddsarbetet är det viktigt att det finns en rutin för 
hur personal ska agera i händelse av brand eller annat hot som samtlig 
personal känner till. 
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Omfattning 

Policyn gäller i kommunal verksamhet, inkluderat kommunala bolag och 
förbund, inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

Uppföljning 

Brandskyddspolicyn och de ingående målen och aktiviteterna ska årligen 
följas upp av varje enskild nämnd, direktion eller styrelse och antas på nytt 
av kommunfullmäktige under första året av varje ny mandatperiod. 

Vid behov av revidering av brandskyddspolicyn ska detta göras samordnat 
under ledning av räddningstjänsten. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Majorsgatan 1, 541 41 Skövde 

0500 - 42 40 00    raddningstjansten@rtos.se 
 

 
Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive bolag och förbund inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro 
Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner, framtagen av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

 

       

 
SLÄCK 

RÄDDA 

VARNA 

LARMA 
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