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Policy för systematiskt brandskyddsarbete
i Värmdö kommuns verksamheter
Policy för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) har koppling till Värmdö kommuns
arbete med säkerhet och riskhanteringsarbete. Policyn fastställer Värmdö kommuns
viljeinriktning och övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet i kommunens kontor och bolag.

Bakgrund
I Sverige inträffar årligen ca 10 000 bränder i byggnader. En brand kan orsaka stora
skador på människor, byggnader och miljö. Bostäder och arbetsplatser kan bli obrukbara. Kulturhistoriska värden kan gå förlorade. Historiskt har bränder i kommunala
verksamhetslokaler blivit mycket kostsamma och återställningen mer komplicerad än
befarat med stora besvär för verksamheter som fått bedrivas på ett provisoriskt sätt
längre än beräknat.

Ansvar enligt lag
Enligt lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den
som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. 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.

Ledningsansvar
Nämnder och kontorsledningar utövar ett aktivt ledarskap för det systematiska brandskyddsarbetet. Det är tydligt var ansvaret ligger och hur de olika ansvarsområden och
arbetsuppgifter för brandskyddet är delegerat. Nämnder och kontor förväntas följa
upp det systematiska brandskyddsarbetet i internkontroller eller motsvarande.
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Övergripande mål
Värmdö kommuns systematiska brandskyddsarbete harmoniserar väl med Räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete. Samtliga
verksamheter i Värmdö kommun arbetar systematiskt med sitt brandskydd. Arbetssättet ska ske så likartat som möjligt för att säkerställa en skälig kommunstandard som
är igenkänd av chefer och personal. Resultatet ska utvärderas och förbättras kontinuerligt genom internkontroll och vid myndighetstillsyn.

Syftet med systematiskt brandskyddsarbete
Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga brands uppkomst och andra hand till att minska konsekvenserna om brand ändå skulle uppstå.
Det förebyggande brandskyddsarbetet blir strukturerat, livsdugligt och personoberoende.

Omfattning
Nedan beskrivna delar ska tillämpas/utföras och utgör väsentliga länkar som sammantaget leder till ett tillfredsställande brandskydd i verksamheterna.








Nämnder, bolag och kontorsledningar utövar ett aktivt ledarskap för brandskyddet i sina verksamheter
Verksamheterna arbetar utifrån framtagen kommunmodell
Anpassade brandskyddsorganisationer finns och är väl kända inom respektive
verksamhet
All personal genomgår regelbundet verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar
Brandrisker inventeras/analyseras och utgör grund för upprättande av brandregler
Egenkontroll av brandskyddet görs regelbundet utifrån driftsinstruktioner,
upprättade brandskyddsritningar och tillhörande checklistor
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Gränsdragningar gällande ansvar och kontrollpunkter mellan fastighetsägare
och verksamhet är definierade
Det systematiska brandskyddsarbetet är dokumenterat
Uppföljningsrutiner finns

Policyn och de ingående avsnitten är konkretiserade i tillhörande riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet.

Privata aktörer
Privata aktörer ska om inget eget skäligt brandskyddsarbete enligt lag är utarbetat, ges
möjlighet att bedriva sitt systematiska brandskyddsarbete utifrån den kommunmodell
med policy och riktlinjer som är f ramtagen av kanslienheten.

Stödfunktion
Kanslienheten ansvarar för framtagande och uppdateringar av brandskyddspolicy,
riktlinjer samt kommunmodell för det systematiska brandskyddsarbetet. Kanslienheten ansvarar även för att brandskyddsarbetet sker så enhetligt som möjligt i kommunens verksamheter.
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