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Inledning 
I enlighet med lag Skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete
Syfte
För att Tranemo kommun ska ha en så bra förmåga som möjligt att förhindra något som kan föranleda brand i Tranemo kommuns verksamheter eller lokaler.
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Tranemo kommun


Ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet är Kommunchefen. Detta ansvar kan delegeras ner till den sektion och dess verksamheter som bedriver någon av verksamhet i Tranemo kommuns lokaler.
De som arbetar, besöker eller vistas i någon utav Tranemo kommuns fastigheter ska inte komma till skada som har föranletts av en brand eller rökutveckling. 
För att uppnå detta ska Tranemo kommun på ett aktivt sätt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 
Den tekniska sektionen ansvarar för det tekniska brandskyddet, fördelningen av ansvaret finns beskrivet i en gränsdragningslista och parterna samarbetar med varandra för att få en så bra helhetslösning som möjligt.
Om Tranemo kommun inte äger berörd fastighet så måste avtal tecknas om vem som äger vad i det systematiska brandskyddsarbetet.

Verksamheter inom Tranemo kommun har följande ansvar:

	En brandskyddsorganisation med en tydlig ansvarsfördelning

Att man följer tidsintervallerna på den interna brandskyddsutbildningen
Att man genomför de regelbundna brandskyddsronderna
Har rutiner för information av det systematiska brandskyddsarbetet inom verksamheten
Har rutiner för uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet
Har en skyldighet att kvalitetssäkra arbetet genom rapportering stratsys
Kunna vid en revision visa upp dokumentationen kring det systematiska brandskyddsarbetet
Se till att de politisk beslutade brandskyddsreglerna efterföljs

Implementering och tillämpning
Information till samtliga chefer inom Tranemo kommun. Där man beskriver och visar hur det tänkt att man ska arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet, t.ex hur man kan använda personec för att bevaka utbildningsintervaller.
Uppföljning

Brandskyddsarbetet kommer att kvalitetssäkrats genom att man rapporterar till Stratsys, då kan man också lätt följa upp att det sköts som det är tänkt i verksamheterna.


