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Vad är systematiskt brandskyddsarbete I Härnösands kommun
Denna Policy – Sytematiskt brandskyddsarbete ersätter den tidigare
policyn för tiden 2015-04-27 – 2019-03-30.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen skyldig att ha ett
systematiskt brandskyddarbete (SBA). SBA innebär att nämnder och bolag
på ett organiserat och strukturerat sätt ska planera, utbilda, dokumentera,
kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet

Policy
Målet med kommunens brandskyddsarbete är att minska antalet bränder
och de konsekvenser som dessa medför. Vi når målen genom att:
 Brandskyddet i verksamheternas lokaler kontinuerligt ska
förbättras/underhållas enligt gällande lagar och föreskrifter.
 Samtliga i verksamheterna ska ha kunskap och förmåga att agera
innan räddningstjänsten anländer.

Avgränsningar
Policyn ska inte ses som en ersättning av gällande lagstiftning eller av
kommunens andra mål- och policydokument, som kan beröra säkerhet.
Policyn ska komplettera dessa.

Nationella mål
I Lag om skydd mot olyckor (LSO) anges nationella mål, två av dessa har
koppling till det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen.


Att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande
och likvärdigt skydd mot olyckor.
 För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö
ska kommunerna se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder
och skador till följd av bränder.
 Ägare/nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och
för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.

Ansvar och tillämpning
Policyn är ett styrdokument och ett stöd för alla kommunens nämnder,
förvaltningar och bolag samt för de verksamheter, som kommunen har
avtal med och eller bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen.
Ansvaret för att målen ska nås har varje nämnd och styrelse.
Varje nämnd/bolag ska tillämpa de delar av policyn som är lämpliga utifrån
varje verksamhet.
Till policyn finns tillhörande riktlinjer.

Organisation
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och följa
upp brandskyddsarbetet, nämnder och bolag ett utförandeansvar.

