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Brandskyddspolicy 
 

Systematiskt brandskyddsarbete 
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall 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. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk 
karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av 
organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. För att uppfylla dessa krav 
bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens 
eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör 
dokumenteras. 
 

Bakgrund 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott 
brandskydd. Gästrike Räddningstjänsts brandskyddsarbete ska ingå som ett led i det 
dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet för att undvika att skador och olyckor sker. 
 

Syfte 
Syftet med räddningstjänstens brandskyddspolicy är att säkerställa att Gästrike 
Räddningstjänst har ett bra brandskydd för att göra verksamhetens arbetsplatser säkra 
och trygga för medarbetare, besökare och omgivning. 
 

Grundprinciper 
Gästrike Räddningstjänst ska aktivt verka för att skapa, upprätthålla och utveckla 
Gästrike Räddningstjänsts brandskyddsarbete med syfte att: 
 

• Minimera brandrisken, 
• Underlätta en effektiv bekämpning av brand, 
• Undvika personskador vid en eventuell brand, 
• Begränsa materiella skador vid en eventuell brand, 
• Efterleva krav ställda i kommunernas brandskyddspolicy, 
• Efterleva krav från fastighetsägare och försäkringsgivare. 

 

Brandskyddsorganisation 
För att kunna uppfylla syftet krävs att Gästrike Räddningstjänsts 
brandskyddsorganisation är väl organiserad, utbildad och informerad. Gästrike 
Räddningstjänsts lokaler ska uppfylla myndigheters krav och föreskrifter för ett fullgott 
brandskydd. 
 
Gästrike Räddningstjänsts brandskyddsorganisation ska ha: 

• Ett aktivt ledarskap. 
• En tydlig ledningsstruktur. 
• En tydlig ansvarsfördelning. 
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Kontroll 
För att säkerställa att de personer som ingår i brandskyddsorganisationen har rätt 
kompetens och därmed full möjlighet att utföra sina uppgifter, ska denna fortlöpande 
följas upp och vid behov förstärkas. Den som är ansvarig för 
brandskyddsorganisationen ska regelbundet följa upp och kontrollera att: 
 

• Rutiner efterlevs, 
• Fastighetens brandskydd inte åsidosätts, 
• Arbetsmiljön är brandsäker. 

 

Kännedom och dokumentation 
Alla medarbetare i Gästrike Räddningstjänst ska känna till hur 
brandskyddsorganisationen ser ut och vilka rutiner som ska följas om en brand 
utbryter. 
 

Ansvar  
Gästrike Räddningstjänsts förbundsdirektör är ytterst ansvarig för det systematiska 
brandskyddsarbetet i Gästrike Räddningstjänst. 
 
Ansvaret är vidaredelegerat enligt särskild delegeringshandling där ansvaret fördelas ut 
på verksamhetens chefer för att få så stor delaktighet och lokal förankring som möjligt. 
Varje enskild medarbetare ansvarar för att känna till vad som står i Gästrike 
Räddningstjänsts brandskyddspolicy samt att följa instruktioner och föreskrifter för 
brandskydd. Det ligger även på varje medarbetares ansvar att vara uppmärksam på 
och rapportera eventuella risker och hot mot brandskyddet. 


