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Inledning 
Brandskyddsregler är något som måste finnas i varje kommun för att vi ska kunna förhindra att bränder uppstår. Tidigare har ansvaret för att ta fram brandskyddsregler legat på verksamheterna. Ambitionen med detta styrdokument är att få ett helhetsgrepp och göra det lätt för verksamheterna att ta reda på vilka regler som kommunen har inom området.
Detta i enighet med om skydd mot olyckor 2003:778 3 kap 1§
Syfte
Syftet med styrdokumentet är att lyfta fram och tydliggöra vilka brandskyddregler som ska gälla för verksamheterna i Tranemo kommun. Detta för att Tranemo kommun ska ha så bra förmåga som möjligt att förhindra att brand uppstår.
Regler för brandskydd 
Nedan beskrivs de brandskyddsregler som kommunen har beslutat. De sorteras in under olika kategorier.

Automatiska brandlarm
Tranemo kommun stänger inte av brandlarmscentraler i sitt fastighetsbestånd. 
Undantag som inte omfattas av regeln är när arbeten behöver utföras i- eller vid fastigheten såsom t.ex heta arbeten, golvläggning eller annan form av arbete eller aktivitet där brandlarmet kan aktiveras.


Utbildning
Alla anställda i Tranemo kommun ska gå grundläggande brandskyddsutbildning. Denna ska gås med tre års mellanrum för att säkerställa at anställda har en förmåga att hantera bränder. Vikarier ska också få möjlighet att gå brandskyddsutbildning. Det är närmaste chefs ansvar att alla anställda anmäls till- och går brandskyddsutbildning.
Alla brandskyddskontrollanter ska utöver brandskyddsutbildningen gå en anpassad utbildning var fjärde år
Alla verksamhetsansvariga ska utöver brandskyddsutbildningen gå en anpassad utbildning var fjärde år.


Brandskyddsronder/protokoll
I Tranemo kommun har vi delat upp brandskyddsronderna i en teknisk brandskyddsrond och en verksamhetsbaserad brandskyddsrond.
Dessa står beskrivna i 
Bilaga 1 Brandskyddsrond verksamhetsansvar
Bilaga 2 Protokoll verksamhetsansvar
Bilaga 3 Egenkontroll fastighet
Varje verksamhet har ett rapporteringsansvar till kommunens interkontrollsystem Stratsys.

Brandfarliga varor
Till brandfarliga varor gör brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Vilken typ och mängd av brandfarlig vara som hanteras, samt om den är privat eller yrkesmässig användning avgör om den är tillståndspliktig
För att få använda brandfarliga varor i verksamheten krävs att verksamheten får tillstånd av räddningstjänsten. Om verksamheten planerar att köpa in eller använda brandfarliga varor ska alltid räddningstjänsten rådfrågas, då olika volymer och gränser gäller för olika typer av ämnen.

Grillning eller eldning
Vid grillning eller eldning gäller först och främst att göra det på avsedd plats. Finns ingen avsedd plats ska placera sig långt ifrån husvägg och annat brännbart material, så att elden inte kan sprida sig. Man ska alltid ha uppsikt över elden eller grillen och ha tillgång till vatten eller annat släckmedel. Man ska aldrig använda tändvätska eller annan brandfarlig vätska för att tända en eld eller grill som slocknat. Det kan orsaka allvarliga brännskador eller bidra till att branden sprider sig.

 Heta arbeten 
Utförande av heta arbeten. Med heta arbeten menas arbeten som medför uppvärmning och/eller gnistbildning, exempelvis svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell etc.
-	När heta arbeten utförs i kommunens lokaler av entreprenör eller egen personal skall svenska brandskyddsföreningens säkerhetsregler och tillstånd/kontrollistor tillämpas
-	Det skall kontrolleras att utföraren hat certifikat för ”Heta arbeten”
-	Tillståndsansvarig och utförare kontrollerar att arbetsplatsen och behörig tillståndsansvarig utfärdar tillstånd för arbete.



Levande ljus 
En av de vanligaste brandorsakerna är att levande ljus lämnas utan uppsikt. Levande ljus, tomtebloss och sprakande ljus ska inte användas i Tranemo kommuns fastigheter. Kommunen rekommenderar istället att verksamheterna använder sig av LED-ljus.
Undantag av reglerna gäller vid högtidsstunder under förutsättning att man har en släckorganisation med vatten eller annat släckmaterial.
Minnes och avskedsstunder är också undantaget reglerna.

Timer
Vid användning av värmealstrande produkter såsom kaffebryggare/kaffemaskiner, vattenkokare, strykjärn, limpistol, lamineringsmaskiner och liknande ska timer anslutas för att förhindra att brand uppstår

Utomhusskydd
Containrar och sopkärl för brännbart avfall ska placeras på en plats där en brand inte kan sprida sig till en husfasad. Flyttbara sopkärl skall också vara fastlåsta. Beroende på containrarnas eller sopkärlets utformning bör minsta avstånd till fasad vara enligt tabellen nedan.

Objekt			Avstånd till fasad
Container			6 meter
			
Sopkärl			
160 liter			2 meter
370 liter			2 meter
660 liter			3 meter


Övernattning i kommunens lokaler
Tranemo kommun tillåter övernattning i utav kommunen anvisade lokaler. Dock enligt överenskommelse med berörd verksamhet i kommunen.
Vid övernattning i kommunens lokaler skall räddningstjänstens vägledning för övernattning i skolor, fritidsgårdar och liknande följas. Man skall dessutom anmäla övernattningen till räddningstjänsten.

Övrig elektrisk utrustning
Elutrustning som är trasig eller inte fungerar normalt ska omgående tas ur drift och bytas/repareras.
För starka glödlampor får inte användas. Lampan får inte ha större Wattantal än märkningen på armaturen. Kommunen rekommenderar att LED-lampor används i stället.
Adventsljusstakar och julgransbelysningar ska släckas med strömbrytare eller genom att dra ut kontakten, inte genom att vrida på en lampa.
Blinkande lysrör tas omgående ur drift











