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1. Inledning 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en fastighet och som bedriver 

verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär en 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. 

2. Syfte 

Brandskyddspolicy är grunden i det systematiska brandskyddsarbetet. Policyn fastställer 

Håbo kommuns viljeinriktning och övergripande mål för det systematiska 

brandskyddsarbetet i kommunens förvaltningar. 

3. Avgränsning 

Policyn gäller för kommunens samtliga lokaler och verksamheter. 

4. Övergripande målsättning 

Kommunens målsättning är att: 

 Ingen människa ska komma till allvarlig skada eller omkomma på grund av brand i 

anläggning där kommunal verksamhet bedrivs. 

 Ingen kommunal verksamhet ska drabbas av allvarlig driftstörning på grund av brand i 

anläggning som nyttjas eller ägs av kommunen. 

 Kommunen ska skydda och förvalta kommunens fasta egendom med brandsäkerhet i 

beaktande. 

5. Ledningsansvar 

Nämnder och förvaltningsledning utövar ett aktivt ledarskap för det systematiska 

brandskyddsarbetet. Det är tydligt var ansvaret ligger och hur olika ansvarsområden och 

arbetsuppgifter för brandskyddet är delegerat. Nämnder och förvaltningsledning förväntas 

följa upp det systematiska brandskyddsarbetet i kommunens styr- och ledningssystem. 

6. Omfattning 

För att uppnå den övergripande målsättningen ska det systematiska brandskyddet omfatta: 

 Nämnder och förvaltningsledning ska utöva ett aktivt ledarskap för brandskyddet i sin 

verksamhet. 

 Alla fastigheter där kommunen bedriver verksamhet ska ha ett tekniskt brandskydd som 

är anpassat för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna. 

 Det tekniska brandskyddet ska underhålls enligt gällande lagkrav och fastställda rutiner. 

 Anpassade brandskyddsorganisationer ska finnas och vara väl kända inom respektive 

verksamhet. 
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 Utbildningarna som kommunen erbjuder genom räddningstjänsten ska vara anpassade 

efter verksamhetens behov. 

 Alla anställda i Håbo kommun ska ha förståelse, utbildning och känna ansvar för 

brandskyddet i verksamheten man arbetar i. 

 Brandrisker inventeras, analyseras och utgör grund för upprättande av 

kommunövergripande brandskyddsregler. 

 Egenkontroller av brandskyddet görs regelbundet utifrån driftsinstruktioner, upprättade 

brandskyddsritningar och tillhörande checklistor. 

 Gränsdragning gällande ansvar och kontrollpunkter mellan fastighetsägare och 

verksamhet ska vara definierade. 

 Det systematiska brandskyddsarbetet ska vara dokumenterat. 

 Uppföljningsrutiner ska finnas. 

7. Uppföljning 

Nämnder och förvaltningar ska följa upp att verksamheterna har arbetat med sitt 

systematiska brandskyddsarbete i samband med delårs- och årsbokslut. Uppföljningen sker i 

kommunens styr- och ledningssystem. 

Brandskyddssamordnaren ska årsvis följa upp de utbildningar som räddningstjänstförbundet 

erbjuder för att möjliggöra gemensam utvärdering av verksamheternas utbildningar. 


