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Inledning 
 

Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa 

verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad som anges i policyn. 

 

Habo kommun bedriver verksamheter som berör många människor. Brand eller andra 

hotbilder i en kommunal verksamhet kan medföra allvarliga konsekvenser för invånare och 

anställda som bor och vistas i kommunen.  

 

 

Övergripande mål i kommunen 

 

 Ingen människa ska komma till skada eller omkomma. 

 

  Ingen allvarlig driftstörning p.g.a. brand i anläggning som nyttjas eller ägs av 

 kommunen ska uppstå  

 

 Säkerhetsarbetet ska skydda liv och förvalta fast egendom. Detta skall uppnås genom 

ett målmedvetet systematiskt säkerhetsarbete där organisation, utbildning, interna 

rutiner, brandskyddskontroll och uppföljning dokumenteras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Organisation 
Mål 

 Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskydd och övrigt 

säkerhetsarbete i verksamheten. 

 För att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå ska säkerhetsarbetet bedrivas aktivt 

och lokalt på varje arbetsställe. 

 

Verksamheten ska organiseras så att det tydligt framgår vem som har ansvar för 

säkerhetsarbetet på varje nivå. Alla anställda inom verksamheten ska känna till hur och vem 

som hanterar säkerhetsfrågorna. 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att säkerheten inom förvaltningen upprätthålls 

enligt denna policy. Förvaltningschefen har också ansvaret för planläggning som syftar till att 

säkerställa verksamheten även om en oönskad händelse inträffar. Ansvaret för 

säkerhetsarbetet kan delegeras till utsedd säkerhetsansvarig.  

Säkerhetsansvarig 

Säkerhetsansvarig ansvarar för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt delegation från 

förvaltningschef. 

Brandskydd/säkerhetskontrollanter 

Följer upp att de olika delarna i brandskyddet fungerar. Kontroll av larmanläggningar, 

utrymningsskyltar, och handbrandsläckare mm. sker varje kvartal och dokumenteras. 
 

Dokumentation i säkerhetspärmen 

 
Inom varje anläggning ska brandskyddet finnas dokumenterat. Dokumentationen ska beskriva 

hur brandskyddet är ordnat inom den aktuella verksamheten och upprättas enligt 

Räddningsverkets författningssamling 2004:3 som rör Systematiskt brandskyddsarbete. 

Av dokumentationen ska bl.a. framgå: 

 den lokala brandskyddsorganisationen med ansvarsfördelning. 

 plan för utbildning av brandskydd och HLR-AED 

 genomförande av utrymningsövningar enligt fastställda rutiner. 

 årlig information om interna rutiner för brandskyddet inom verksamheten. 

 vad som gäller vid tillfällig övernattning och uthyrning då uthyraren skall upprätta ett 

hyreskontrakt om gällande lokala regler om brandskyddet. 

 beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.  

 att utrymningsplaner utförda enligt angiven standard finns på aktuella anläggningar. 

 drifts- och underhållsrutiner samt kontroll av det tekniska brandskyddet. 

 årlig uppföljning av säkerhetsarbetet. 

 dokument sparas alltid i minst 3 år, dock längre om tillsyn av räddningstjänst inte är gjord 

innan dess. 

 

 

 

Utbildning 
Mål 
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 Alla anställda ska kunna förebygga brand genom kunskap om brandrisker på 

arbetsstället.  

  Alla anställda ska känna till utrymningsstrategin på arbetsstället.  

 Alla anställda ska kunna hantera brandredskapen på arbetsstället.  

 Alla anställda ska genomgå återkommande utbildning. 

 Alla elever ska efter genomgången grundskola ha en god allmän kunskap om 

brandrisker, utrymningssäkerhet och hantering av brandredskap. 

 

I första hand ska bränder hindras att uppstå. Det kräver kunskap om de brandrisker som är 

förknippade med verksamheten på arbetsstället.   

Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner till 

utrymningsvägarna, förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår, samt kan bistå de 

som behöver hjälp med utrymningen.  

För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs, kunskap och vana i att hantera 

brandredskap.  

Personal 

En brand kan begränsas genom ett snabbt och effektivt ingripande av personal på platsen. 

Hjärt- och andningsstopp kan på liknande sätt begränsas genom ett snabbt och effektivt 

ingripande. Dessa kunskaper och färdigheter måste upprätthållas genom återkommande 

utbildning, övning och information.  

Detta erhålls genom att: 

 all personal genomgår grundläggande brandskyddsutbildning, eller motsvarande, vart 

3:e år. 

 alla nyanställda snarast efter anställning genomgår grundläggande 

brandskyddsutbildning, eller motsvarande i samband med introduktionsutbildningen 

som sker centralt regelbundet varje år. 

 alla vikarier bereds tillfälle till information om brandkunskap på aktuell arbetsplats. 

 all personal som arbetar med heta arbeten genomgår särskild utbildning som resulterar 

i tidsbegränsat certifikat. 

 all personal skall genom gå utbildning i HLR-AED vart 3:e år. 

Elever 

Utbildning kring hur brand förebyggs och hur man agerar vid brandtillbud genomförs för: 

 elever i F-klass  

 elever i år 3 

 elever i år 6 

 elever i år 8 

 
Utrymningsövning 

Utrymningsövning genomförs minst en gång årligen för alla verksamheter inom förskola och 

grundskola. 
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Byggnadstekniskt brandskydd 
Mål 

 Byggnader som utnyttjas för den kommunala verksamheten ska tekniskt vara utförda 

så att personskador till följd av brand förhindras samt att driftstörningar till följd av 

brand begränsas. 

 Byggnader och lokaler ska vara utförda så att ett gott försäkringsskydd kan erhållas 

till rimlig kostnad. 

 

Lagstiftning och regelverk inom området anger den lägsta nivå på brandskyddet som kan 

godtas för att inte riskera människoliv och skada på tredje man. För att förhindra stora skador 

på egen egendom samt omfattande störningar i verksamheten har Habo kommun en högre 

ambition för brandskyddet.  

 

Ambitionsnivå för Habo kommun 

 

Vårdanläggning/äldreboende/gruppboende 

Habo kommun har inga ytterligar krav på brandskyddet än de som finns i gällande 

bygglagstiftning. 

 

HVB-hem 
Habo kommun har inga ytterligar krav på brandskyddet än de som finns i gällande 

bygglagstiftning. 

 

Sporthallar och publika lokaler för mer än 150 personer 

Habo kommun har inga ytterligar krav på brandskyddet än de som finns i gällande 

bygglagstiftning. 

 

Förvaltningsbyggnader 
Lokalerna skyddas med automatiskt brand- och utrymningslarm. Larmet utförs med 

detektering i kommunikationsvägar, vilorum, tekniska utrymme och vind eller takfot. Larmet 

vidarekopplas till SOS/Räddningstjänsten. 

 

Skolbyggnader och barnomsorgslokaler: 

• Lokalerna skyddas med automatiskt brand- och utrymningslarm. Larmet utförs med 

detektering i kommunikationsvägar, vilorum, tekniska utrymme och vind eller takfot. 

Larmet vidarekopplas till SOS/Räddningstjänsten. 

• Största brandcellsytan uppgår till maximalt 600 m
2
. 

 

Övriga lokaler  

Lokaler som bedöms svåra att utrymma eller där en brand bedöms kunna medföra stor skada 

eller omfattande driftstörning för den kommunala verksamheten: 

 

• Lokalerna skyddas med automatiskt brand- och utrymningslarm. Larmet utförs med 

detektering i kommunikationsvägar, vilorum, tekniska utrymme och vind eller takfot. 

Larmet vidarekopplas till SOS/Räddningstjänsten. 

• Största brandcellsytan uppgår till maximalt 600 m
2
. 

 

Åtgärdstid 

Det byggnadstekniska brandskyddet enligt ovan åtgärdas i samband med om- och 

nybyggnation. 


