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Bakgrund 
Enligt Lagen (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 livräddning vid brand och att i övrigt vidta de 

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

av brand. 

 

Älvkarleby kommuns tidigare brandskyddspolicy (ÄFK 2006:3), antogs i 

kommunfullmäktige 2006-11-01.  

 

Kommunövergripande inriktningsmål utifrån lagen om skydd mot 
olyckor1 
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö har Älvkarleby kommun 

en grundsyn som inriktar sig mot att dels identifiera och begränsa olika riskfaktorer i 

samhället, dels främja och stärka olika skyddsfaktorer hos såväl samhället som den enskilde. 

Säkerhetsarbetet ska bedrivas med fokus på förebyggande åtgärder som ska leda till: 

 att antalet olyckor och tillbud minskar 

 att de samhälleliga kostnaderna för olyckor minskar 

 att alla medarbetare känner trygghet i sin yrkesutövning 

 att säkerheten beaktas vid all planering 

 

En grundläggande målsättning för Älvkarleby är att vara en kommun som erbjuder sina 

anställda och invånare en säker och trygg miljö. 

 

Målsättning och syfte med brandskyddspolicyn för Älvkarleby 
kommun 

 Brandskyddets uppgift är att ge människor en trygg plats att vistas/verka på, samt att 

på kort och lång sikt säkerställa förvaltningarnas verksamheter. 

 Brandskyddet skall genom väl förankrade regler och rutiner förebygga personskador 

och materiella förluster. 

 För brandskyddet skall finnas en handlingsplan/brandinstruktion samt regler för 

dokumentation av åtgärder och händelser. 

 Personalen skall för sin egen och andras säkerhet på arbetsplatsen kontinuerligt 

utbildas i förebyggande och avhjälpande brandskyddsåtgärder. 

 Personalen skall genom att vara väl insatt i förekommande risker, i rutiner som rör 

ordningsfrågor samt hantering av brandsläckningsutrustning, minimera risken för 

tillbud och skador. 

 Verksamheternas brandskydd skall vara utformat så att denna policy kan 

förverkligas. 

 

 

 

 

                                                 
1 Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete Älvkarleby kommun 2015-2018 (KS2015.752) 
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Omfattning och utförande  
Det systematiska brandskyddsarbetet skall omfatta:  

 Systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete av varje verksamhet och 

fastighetsförvaltare under en byggnads eller anläggnings hela användningstid.  

 Skriftlig dokumentation av brandskyddet i tillräcklig omfattning för att säkerställa att 

skäliga brandskyddsåtgärder vidtagits.  

 Fortlöpande bedömning av riskerna för brand och identifiering av de åtgärder som 

behövs för att minimera dessa risker.  

 Brand eller brandtillbud skall följas upp med en utredning för att ge underlag för ev. 

nya instruktioner.  

 En i förhållande till verksamhetens art anpassad organisation av det systematiska 

brandskyddsarbetet.  

 Fortlöpande utbildning och information i frågor om det systematiska 

brandskyddsarbetet. 

 

Giltighet  
Policyn för det systematiska brandskyddsarbetet skall ligga till grund för ett samordnat och 

aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen, d v s såväl vid:  

 kommunala förvaltningarna  

 kommunala helägda bolag  

 

Genom inskrivning i ägardirektiv eller på annat sätt skall företagen konfirmera sin 

medverkan i det förebyggande brandskyddsarbetet. Vid all planering och genomförande av 

olika förebyggande brandskyddsåtgärder skall policyn och tillhörande kompletterande 

riktlinjer tillämpas. 

 

Ansvar och organisation   

Central nivå 
Centralt har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för arbetets inriktning i hela den 

kommunala verksamheten, bl.a. fastställande av policy och riktlinjer samt fortlöpande 

rådgivning och tillsyn.  

 

På tjänstemannanivå utövas dessa uppgifter av beredskap-och säkerhetssamordnaren. 
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Intern beredskap-och säkerhetsgrupp  
En internt beredskap-och säkerhetsgrupp finns för att samordna systematiska brandskyddet i 

kommunen 

 

Interna beredskap-och säkerhetsgruppen består av förvaltningschefer, avdelningschefer och 

representant från kommunens helägda bolag. Andra funktioner adjungeras in efter behov. 

 

Interna beredskap-och säkerhetsgruppen arbetar direkt under kommunstyrelsen och har till 

uppgift att bereda och följa upp kommunövergripande frågor inom området. I arbetet skall 

ingå att: 

- utforma ett väl avvägt försäkringsskydd 

- fortlöpande informera och utbilda personal 

- följa upp kommunens skaderapportering 

- genomföra löpande uppföljningar och utvärderingar av det 

systematiska brandskyddsarbetet    

 

Gruppens arbete leds av beredskap-och säkerhetssamordnaren. 

Lokalt 
Lokalt har respektive facknämnd och förvaltning samt företagsstyrelse och företag ansvaret 

för det förebyggande brandskyddsarbetet i sin organisation. Respektive förvaltning och 

företag ska organisera sitt systematiska brandskyddsarbete enligt följande: 

 

 Förvaltningschef/VD som huvudansvaret för att policy och riktlinjer följs. 

 Verksamhetschefen för respektive verksamhet är brandskyddsvarig inom sin 

verksamhet.   

 Avdelningschef/områdeschef för respektive avdelningen/område är 

brandskyddsamordnare för sin avdelning/område. 

 Respektive arbetsplats utser en eller fler brandombud.  

 

Tillämpning 
Tillämpningen av policyn för det systematiska brandskyddsarbetet inom förvaltningar och 

företag sker med stöd av riktlinjer framtagna på central nivå av beredskap-och 

säkerhetssamordnaren.  

 

Verksamhetsrelaterade behov av kompletteringar av riktlinjerna utarbetas av respektive 

facknämnd eller företag och fastställs av respektive facknämnd eller företagsstyrelse. 

 


