
1 

Brandskyddspolicy
Policy 

Diarie-/dokumentnummer: 
Beslut:  
Beredande politiskt organ: 
Giltighetstid:  
Dokumentansvarig: 
Senast uppdaterad av: 

KS2019/2036
19 februari 2019 Kommunfullmäktige § 15/2019 
Kommunstyrelsen  
2023-12-31 
Säkerhetsansvarig 
Peter Svensson 



 
2 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................ 3 

2. Relation till andra styrdokument .................................................................................................. 3 

3. Syfte ................................................................................................................................................. 3 

4. Mål och viljeinriktning .................................................................................................................. 3 

5. Levandegöra ................................................................................................................................... 4 

6. Uppföljning .................................................................................................................................... 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
3 

 

1. Inledning 
Varje år omkommer ett hundratal personer i bränder i Sverige och värden för hundratals miljoner 
går förlorade.  

Kungälvs kommun bedriver verksamheter som berör många människor och en brand i en 
kommunal anläggning eller verksamhet kan medföra allvarliga konsekvenser för människor, 
verksamheter och miljö. Därför är det nödvändigt att fullt ut förstå vad ansvaret för 
brandskyddet innebär samt få redskap och kunskap för att förebygga och hantera en brand.  

Enligt lag (2003:778) om Skydd mot olyckor (LSO) 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. 

2. Relation till andra styrdokument 
Tillämpningsanvisning för systematiskt brandskyddsarbete. 

3. Syfte 
Genom att kommunen arbetar förebyggande både gällande fysiskt brandskydd och utbildning 
kring brandskydd minskar vi riskerna för att Kungälvs kommun skall drabbas av omfattande 
skador till följd av brand.  

4. Mål och viljeinriktning 
Målet med dessa anvisningar är att: 

• Ingen människa skall komma till allvarlig skada eller omkomma på grund av brand i anläggning 
där kommunal verksamhet bedrivs. 

• Ingen kommunal verksamhet skall drabbas av allvarlig driftstörning p.g.a. brand i anläggning 
som nyttjas eller ägs av kommunen. 

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

 

För att kunna uppfylla dessa mål skall följande uppfyllas:   

• Alla anställda i Kungälvs kommun skall ha förståelse, utbildning och känna ansvar för 
brandskyddet i verksamheten man arbetar i.  

• Utbildningen som kommunen erbjuder sina anställda genom räddningstjänstförbundet skall 
vara anpassad efter verksamhetens behov.    

• Alla verksamheter skall målmedvetet utforma ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) efter rådande lagstiftning samt efter denna policy och kommunens tillämpningsanvisning.  

• Alla fastigheter där kommunen bedriver verksamhet skall ha ett tekniskt brandskydd som är 
anpassat för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.  
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• Det tekniska brandskyddet skall underhållas enligt gällande lagkrav och fastställda rutiner.  

• Förvaltningsledning och verksamhetsledning skall utöva ett aktivt ledarskap för att dessa 
punkter uppfylls. 

 

5. Levandegöra 
Denna policy skall tolkas och förklaras i en tillämpningsanvisning som beslutas av 
förvaltningsledningen. Förvaltningen ansvarar för att de funktioner som arbetar med brandskydd 
får information och utbildning gällande tillämpningsanvisningarna.   

 

6. Uppföljning 
Förvaltningen skall kvartalsvis följa upp att verksamheterna har arbetat med sitt systematiska 
brandskyddsarbete. Kommunen skall årsvis följa upp den utbildning som bedrivs av 
räddningstjänstförbundet för att möjliggöra gemensam utvärdering av verksamheternas 
utbildningsbehov. 
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