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1 Brandskyddspolicy 
Det förebyggande brandskyddsarbetet Säters kommun bedrivs som ett systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) i enlighet med vad som krävs enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO). 

Policyn fastställer Säters kommuns inriktning och övergripande mål för det 
systematiska brandskyddsarbetet. 

Målsättningen med Säter kommuns SBA är att jobba förebyggande och främjande för 
att undvika uppkomsten av brand eller brandtillbud i de verksamheter som bedrivs 
inom Säters kommun.  

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett metodiskt sätt att skapa struktur på 
brandskyddsfrågor. För att det systematiska brandskyddsarbetet ska kunna bedrivas på 
ett effektivt sätt är det av vikt att fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i 
lokalerna har kunskap om och tar ansvar för brandskyddet.  

Ansvaret är delat mellan den som äger fastigheten och den som bedriver sin 
verksamhet där som hyresgäst eller motsvarande.  

I det dagliga arbetet skall förebyggande brandskydd finnas med som en naturlig del i 
verksamheten. Sektors- och enhetschefer tillser att SBA inom Säter kommuns 
verksamheter är väl känt av alla medarbetare.  Säters kommun skall vara ett föredöme 
avseende SBA för medborgare, näringsliv och övriga organisationer inom Säters 
kommuns geografiska område. 

Verksamhet avses i detta sammanhang den aktör som bedriver verksamhet i lokalerna. 
Verksamhetschefen är huvudansvarig för brandsäkerheten i verksamheten. 
Huvudansvaret för brandsäkerheten omfattar att  säkerställa att 
brandskyddsorganisation finns och att organisationen har genomfört nödvändig 
utbildning och bedriver ett aktivt arbete inom samtliga delar av SBA.  

Fastighetsägaren ska tillhandahålla tekniska verktyg som nyttjas för att 
brandskyddsansvarig hos verksamheten ska kunna identifiera och sammanställa fel 
och brister vid brandskyddsrond, samt erbjuda hyresgästerna nödvändig utbildning 
avseende fastighetens brandskydd.  

Vidare ska fastighetsägaren bedriva ett aktivt och utvecklat SBA gällande 
brandskyddsronderingar kopplat till brandskyddstekniska lösningar och de 
myndighetskrav som är tillämpliga på fastighetens funktioner gällande brandskydd.  
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Följande principer ska vara styrande för det systematiska brandskyddsarbetet i Säters 
kommun: 

• vidmakthålla en hög standard avseende brand- och utrymningssäkerhet i enlighet 
med gällande lagstiftning.  

• Säters kommuns systematiska brandskyddsarbete ska reducera eller hantera risker 
kopplat till brand och uppfylla gällande föreskrifter och krav från myndigheter och 
försäkringsbolag 
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