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1.  Brandskyddspolicy för Ale kommun 
 

Inom Ale kommun bedriver samtliga verksamheter, utifrån gällande lagstiftning och 
kommunens säkerhetspolicy, ett aktivt och systematiskt brandskyddsarbete där alla är 
delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi skall effektivt arbeta för att förebygga brand 
och för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud, genom att ha en hög nivå på 
brandskyddsarbetet.  Detta för att säkerställa att de som vistas i de lokaler där 
kommunal verksamhet bedrivs ska känna sig trygga. 
 

Detta innebär att följande mål ska uppfyllas: 

• En brandskyddsorganisation ska inrättas. 

• Brandrisker ska hanteras fortlöpande och delges organisationen i stort. 

• Brandskyddsutbildningar för personalen ska genomföras och följas upp. 

• Brandskyddsregler ska upprättas. 

• Brandskyddskontroller ska regelbundet genomföras och följas upp.  

• En kontinuerlig uppföljning och utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet 
ska ske. 

 
För att uppfylla policyn och dess krav ska ett systematiskt och kontinuerligt brand-
skyddsarbete bedrivas i hela organisationen. I detta ingår att brandskyddet ska 
dokumenteras.  
 
Tillämpning 
Denna policy är ett styrande dokument och ska användas som planerings-, 
uppföljnings- och revisionsinstrument i det löpande systematiska brandskyddsarbetet.  
 
Ansvar och uppföljning 
Kommunfullmäktige fastställer policyn. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och eventuell revidering av den inför varje 
mandatperiod, via sektor kommunstyrelsen. 
 
Det systematiska brandskyddsarbetet i förvaltningen följs årligen upp och redovisas till 
kommunstyrelsen i februari.  Uppföljningen ska omfatta om ovan angivna mål har 
uppfyllts och om det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs enligt policyn och av 
kommunchefen fastställda bestämmelser. 
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2. Om brandskyddspolicyn  

 

Brandskyddspolicy krävs inte för att följa Myndighetens för samhällsskydd och 
beredskap råd, men ska det systematiska brandskyddsarbetet breddas till ett 
ledningssystem, bör en grundläggande inriktning slås fast. Genom en skriftlig 
brandskyddspolicy visar ledningen vilka värden som gäller för organisationen.  
 
Brandskyddspolicyn är en viljeförklaring och utgör den grundprincip och säkerhetsnivå 
som ska gälla för brandskyddet i organisationen. Syftet med brandskyddspolicyn är att 
den ska utgöra grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade 
mål.  
 
Policyn för systematiskt brandskyddsarbete har koppling till Ale kommuns 
säkerhetspolicy och ska ses som ett komplement till kommunens säkerhets- och 
rikshanteringsarbete. 
 
 
 

 


