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§ 144
Brandskyddspolicy för Botkyrka kommun
Enligt 3 kapitlet lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommuner
ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska
bl. a. anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den
planeras. Södertörns brandförsvarsförbunds handlingsprogram, som gäller
från och med den 1 januari 2005, anger bl.a. att målen i programmet ska brytas ner till mer detaljerade mål hos förvaltningarna i kommunerna.
Vidare ska enligt 2 kapitlet lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand.
Brandskyddspolicy

I Botkyrka kommuns brandskyddspolicy läggs principerna för kommunens
brandskyddsarbete fast.
Brandskyddet ska skapa en säker miljö för alla som vistas i kommunens
byggnader, medge säker utrymning i händelse av brand samt ge ett fullgott
skydd mot brandskador på byggnader, verksamheter, inventarier och produktionsapparat.
Brandskyddet ska uppnås genom organisatoriska och tekniska åtgärder.
Övergripande mål för brandskyddet

Kommunens verksamheter ska ha ett fullgott brandskydd. Våra objekt ska
vara säkra och trygga för elever, boende, personal, besökare och andra som
vistas där.
Kommunstyrelsen är huvudman för den övergripande riskhanteringen.
Varje förvaltning ska utöva ett aktivt ledarskap och inrätta ett ledningsystem
för brandsäkerhet.
Brandsäkerheten uppnås genom ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Samtliga kommens verksamheter ska arbeta med SBA.
Arbetet ska i första hand inriktas på att förhindra att brand uppkommer och
på att upprätthålla utrymningssäkerheten.
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En beredskap ska byggas upp så att skador på person, egendom och produktion begränsas vid uppkommen brand.
Brandskyddsåtgärder ska prioriteras med hänsyn till relativ risk och tillgängliga resurser.
Det systematiska brandskyddsarbetet innebär att det på kommunens samtliga
objekt ska det finnas:
-

en brandskyddsansvarig
organisation för brandskydd
schemalagda brandskyddsutbildningar
byggnadsteknisk dokumentation
organisatorisk dokumentation
rutiner och underlag för regelbunden tillsyn av brandskyddet
rutiner för uppföljning och revidering av det arbetsplatsbundna brandskyddet
en incident- och skaderapporteringsansvarig.
samtliga verksamheter ska använda det av kommunledningsförvaltningen
anvisade säkerhetssystemet för rapportering av tillbud och skador samt
det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

All personal ska ha:
-

kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning
kunskap om hur man agerar vid ett nödläge.

Beslut

Kommunstyrelsen antar Brandskyddspolicy för Botkyrka kommun.
Policyn ska revideras en gång per mandatperiod och vid behov för att anpassas till ändrad lagstiftning.
_____
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