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Brandskyddspolicy för Gävle kommun och dess bolag
Bakgrund
Gävle kommun skall ha en brandskyddsorganisation som svarar mot de risker
som finns inom respektive verksamhetsområde. Vi skall även utveckla och upprätthålla ett fungerande brandskydd i samtliga byggnader som kommunen äger.
Kommunens anställda skall vara utbildade i brand- och säkerhetsfrågor i den
omfattning som befattning och tilldelat ansvar kräver och motiverar.

Syfte och mål
En grundläggande målsättningen för Gävle är att vara en kommun som erbjuder
sina anställda och innevånare en säker och trygg miljö. För att uppnå dessa mål
krävs insikt och förståelse för de risker som finns och vad dessa risker kan medföra i form av kostnader för skador och avbrott i drift och service.
För att tillförsäkra att kommunens grundläggande mål uppfylls och för att verksamheten skall präglas av effektivitet, delegerat ansvar samt hög servicenivå och
kvalitet i alla led skall ett aktivt och förebyggande brandskyddsarbete bedrivas på
alla nivåer.
Syftet med policyn är att ange målen för, och inriktningen av, det gemensamma
arbetet med förebyggande brandskydd inom kommunen.
Den övergripande målsättningen för förebyggande brandskyddsarbete är att i
enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778) i första hand förebygga
brands uppkomst men även ha förmåga att hantera och begränsa skadorna som
uppstår till följd av brand.
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Målsättningen för de skadeförebyggande insatser som beskrivs i policyn angående det förebyggande brandskyddsarbetet och i övriga säkerhetsprogram syftar till
att reducera kostnaderna för skador och störningar och därmed även kommunens
kostnader vid förlust av tillgångar.

Omfattning och utförande
Förebyggande brandskyddsarbete skall bl a omfatta:
- Systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete under en byggnads eller
anläggnings hela användnings tid.
- Skriftlig dokumentation av brandskyddet i tillräcklig omfattning för att
säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtagits.
- Fortlöpande bedömning av riskerna för brand och identifiering av de åtgärder
som behövs för att minimera dessa risker.
- Brand eller brandtillbud skall följas upp med en utredning för att ge underlag
för ev. nya instruktioner och standards.
- En i förhållande till verksamhetens art anpassad organisation av det förebyggande brandskyddsarbetet.
- Fortlöpande utbildning och information i frågor om förebyggande brandskyddsarbete.

Giltighet
Policyn för det förebyggande brandskyddsarbetet skall ligga till grund för ett
samordnat och aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen, d v s såväl
vid de kommunala förvaltningarna som de kommunala företagen. Genom inskrivning i ägardirektiv eller på annat sätt skall företagen konfirmera sin medverkan i det förebyggande brandskyddsarbetet. Vid all planering och genomförande
av olika förebyggande brandskyddsåtgärder skall policyn och tillhörande kompletterande riktlinjer tillämpas.

Ansvar och organisation
Ansvaret det förebyggande brandskyddsarbetet skall följa det normala verksamhetsansvaret på olika nivåer i kommunen.
Centralt har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för arbetets inriktning i hela
den kommunala verksamheten, bl a fastställanden av policy och riktlinjer samt
fortlöpande rådgivning och tillsyn. På tjänstemannaplanet utövas dessa uppgifter
av säkerhetschefen.
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Lokalt har respektive facknämnd och förvaltning samt företagsstyrelse och företag ansvaret för det förebyggande brandskyddsarbetet i organisationen. Inom
respektive förvaltning/företag åvilar det förvaltningschef/VD att ansvara för att
policy och riktlinjer följs. Vid behov kompletteras dessa med de verksamhetsspecifika krav på instruktioner och standards som erfordras.
Förvaltningarna/företagen utser brandskyddsansvariga som på uppdrag samordnar den interna verksamheten för det förebyggande brandskyddsarbetet på förvaltningen/företaget. Saknas brandskyddsansvarig är förvaltningschef/VD operativt ansvarig för det förebyggande brandskyddsarbetet.

Tillämpning
Tillämpningen av policyn för det förebyggande brandskyddsarbetet inom förvaltningar/-företag sker med stöd av konkreta riktlinjer. I dessa riktlinjer regleras de
instruktioner och standards som skall tillämpas för verksamheten inom kommunen. Instruktioner och standards skall regelbundet revideras och aktualiseras.
Verksamhetsrelaterade behov av kompletteringar av riktlinjerna utarbetas av respektive facknämnd/företag och fastställs av respektive facknämnd/företagsstyrelse.
Stor omsorg skall ägnas åt fortlöpande utbildning och information till all personal. Särskilda utbildningsinsatser skall genomföras vid all nyanställning.

